
 

 
освітньо-професійної програми  

«ФІНАНСИ,БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

спеціальність 072« ФІНАНСИ,БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ » 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Тип диплома та обсяг програми Одиничний, 90 кредитів ЄКТС за 1 рік та 6 місяців 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифіката про акредитацію освітньої діяльності до 1 

липня 2025 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, HPK – 7 рівень 

Кваліфікація Магістр з фінансів, банківської справи та страхування 

А Ціль програми 

 Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування, які здатні обґрунтовувати, приймати та реалізовувати стратегічні і поточні рішення на 

різних рівнях управління та адміністрування з формування і використання фінансового забезпечення, 

функціонування та розвитку систем фінансів, забезпечення фінансово-економічної ефективності та 

розвитку, фінансової стійкості та ліквідності суб’єктів господарювання, зокрема у секторі фінансів, 

банківського та страхового бізнесу. 

В  Характеристика програми 

1 Предметна область Управління та адміністрування 

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна: формування системи знань та набуття інформаційно-

аналітичних, організаційних, мотиваційно-комунікативних та 

інноваційно-підприємницьких навиків комплексного вирішення 

завдань управління та адміністрування у сфері фінансів, 

банківського бізнесу та страхування. 

3 
Орієнтація 

програми 

Теоретичні й прикладні аспекти з аналізу, планування, організації та 

реалізації рішень на різних рівнях управління та адміністрування з 

формування і використання фінансового забезпечення, функціонування та 

розвитку систем фінансів, забезпечення фінансово-економічної ефектив-

ності та розвитку, фінансової стійкості та ліквідності суб’єктів господарю-

вання, зокрема у секторі фінансів, банківського та страхового бізнесу. 

4 
Особливості 

програми 

Отримання поглиблених практично-орієнтованих знань з фінансів, 

банківської справи та страхування з акцентом на фінансовому, страховому 

та банківському менеджменті, здійсненні фінансового аналізу та 

моніторингу. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування  

На підприємствах, організаціях та установах (зокрема спеціалізованих на 

фінансовій діяльності, банківському і страховому бізнесі), інших суб’єктах 

господарювання на робочих місцях керівників, фахівців та службовців, 

пов’язаних з виконанням функцій і завдань у фінансово-економічній 

сфері. Самостійне працевлаштування. 



2 Продовження освіти  

Продовження навчання за освітніми програмами третього рівня вищої 

освіти, зокрема за галузями знань: соціальні та поведінкові науки, 

управління та адміністрування, ін.   
 

D Стиль та методика навчання 

1  
Підходи до викладання 

та навчання 

Студентоцентрований, проблемно-орієнтований, комунікативний, 

міждисциплінарний, інноваційно-підприємницький, адміністративно-

діловий. 

Лекції, практичні заняття, семінари, індивідуальна робота студента, 

проходження виробничої практики, виконання дипломної роботи, 

інтерактивне спілкування з викладачами, ділові ігри, есе, презентації, 

самопідготовка через мережу Інтернет у Центрі дистанційного навчання 

Львівського торговельно-економічного університету. 

2  Система оцінювання  

Поточне опитування, модульний та тестовий контроль, презентація 

результатів наукових робіт, захист звітів з виробничої практики. 

Підсумковий контроль – екзамен/залік.  

Підсумкова атестація – захист дипломних робіт. 
 

E Програмні компетентності 

1. 
Загальні 

(універсальні) 

 Здатність до інноваційного мислення. 

 Здатність до розуміння глобальних явищ і процесів. 

 Здатність до вирішення соціально-економічних проблем, обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень. 

 Дослідницька здатність. 

 Здатність до системного мислення. 

 Адміністративні та ділові здатності. 

 Комунікабельність та здатність працювати в команді. 

 Ініціативність та підприємливість. 

 Потенціал до подальшого навчання. 

2  
Спеціальні 

(фахові)  

1. Інформаційно-аналітична здатність. Здатність застосовувати сучасні методики 

пошуку, збору, опрацювання та аналізу даних і за їх результатами розробляти 

корпоративні, ділові й функціональні стратегії у сфері фінансів, банківського та 

страхового бізнесу, визначати фінансову політику, філософію розвитку і місію, 

здійснювати реалізацію стратегій та їх коригування згідно визначених стратегічних 

альтернатив. 

2. Менеджерські здатності. Здатність формувати та використовувати фінансове 

забезпечення, управляти рухом грошових коштів, їх формуванням та розміщенням, 

впроваджувати сучасні методи управління активами і пасивами, капіталом, 

кредитним та інвестиційним портфелями і ризиками, прибутковістю, ліквідністю та 

резервами підприємств, організацій, установ, банків та страхових компаній. 

3. Здатність до планування і прогнозування. Здатність здійснювати поточне та 

стратегічне планування й бюджетування, розробляти песимістичні, оптимістичні й 

найбільш вірогідні прогнози фінансово-економічних показників діяльності 

підприємств, організацій, установ, банків та страхових компаній на основі конкретно 

наукових методів здійснення досліджень. 

4. Організаційна здатність. Здатність раціонально організовувати діяльність 

фінансових посередників, впроваджувати оптимальні типи організаційних структур їх 

побудови та налагоджувати внутрішні і зовнішні комунікації. 

5. Здатність до здійснення регулювання. Здатність обґрунтовувати доцільність та 

переваги, а також застосовувати фінансові механізми, інструменти, засоби та заходи в 

цілях коригування поточного стану і забезпечення розвитку та належної фінансово-

економічної ефективності функціонування фінансових систем, секторів банківського 

та страхового бізнесу. 

6. Здатність до здійснення контролю. Здатність забезпечувати дотримання 



 
  

 


