
ТИ РОЗМІРКОВУЄШ 
НАД МАЙБУТНІМ ? 

ТИ АМБІТНИЙ, 
РОЗУМНИЙ ТА 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ?

ТОДІ ТОБІ ДО НАС!



Термін навчання - 4 р.
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Кваліфікація – бакалавр  фінансів, банківської 
справи та страхування

галузь знань  07 “Управління та адміністрування” 

спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”



НАВЧАННЯ 
У НАС - ЦЕ

 Поєднання традицій та досвіду з  актуальністю

навчального процесу.
 Престижність фаху.
 Цікаве, змістовне, насичене студентське життя.
 Життя у Львові, місті європейських традицій та 

цінностей.

 Можливість навчання в закордонних ЗВО.

 Сучасними методами вивчення навчальних дисциплін
 За допомогою висококваліфікованих викладачів
 З практичною спрямованістю навчального процесу
 З використанням якісної матеріально-технічної бази, 

сучасних аудиторій і комп'ютерних класів
 З можливістю дистанційної роботи в процесі вивчення 

навчальних дисциплін
 З апробацією умінь і навичок на провідних

підприємствах, у фінансових і страхових установах

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: 



З НАМИ ТИ  
ЗМОЖЕШ

⇒Отримати можливість стати керівником бізнесу, топ-
менеджером з фінансів, банківської справи або

страхування

⇒ Зробити стрімкий кар'єрний ріст
⇒ Стати високоосвіченою з широким світоглядом
особистістю
⇒ Знайти друзів та однодумців

⇒ Закласти основи змістовного і насиченого життя!



забезпечення підготовки висококваліфікованих
фахівців, які володіють загальними і фаховими
компетентностями достатніми для успішного
розв’язання складних спеціалізованих завдань та
практичних проблем, що характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов у сфері
фінансів, банківської справи та страхування

Основний фокус освітньої програми:
формування системи знань та аналітичних,
комунікативних, організаторських,
підприємницьких навичок та умінь
комплексного вирішення завдань щодо
побудови і забезпечення ефективного
функціонування фінансових систем



ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ

- акцент на 
формування 
практичних навичок з 
діагностики стану 
фінансових систем, 
чому сприяє практична 
підготовка, залучення 
до освітнього процесу 
професіоналів-
практиків;

- фахова освіта здобувачів 
поєднується із особистісним 
розвитком:

 участь у студентському
науковому гуртку “Фінанси,
безпека, банківський та
страховий бізнес”,

 побудова власної освітньої
траєкторії,

 участь у органах
студентського самовряду-
вання та культурному житті
університету;

- використання 
інноваційних 
технологій 
електронного 
навчання на власних 
віртуальних 
навчальних ресурсах.

Практична 
підготовка:



Фахівець з 
біржових 
операцій

Агент
страховий

Інспектор 
кредитний 

Фахівець з 
корпоратив-

ного 
управління

Помічник 
керівника 

підприємства

Страхувальник

Фахівець з 
управління 
активами

Помічник 
керівника 

малого 
підприємства

Ревізор-
інспектор 

податковий

Інспектор 
державний

Експерт-
консультант 

із 
страхування

Фахівець з 
фінансово-

економічної 
безпеки

Офісний 
службовець 

(страхування)

Інспектор 
обмінного 

пункту

Агент 
податковий

Інспектор з 
контролю за 

цінами

Придатність до працевлаштування



Наші конкурентні переваги



Додаткові можливості для студента:
Програми академічної 

мобільності

Розвиток лідерських навичок

Участь у студентському 
самоврядуванні, спортивному і 
культурному житті

Поглиблення знання іноземної 
мови (або декількох)

Наукова діяльність



У нас – спільне дозвілля, 
наукове і культурне життя, 
активна громадська позиція 

Викладачі і студенти – це 
велика дружня сім’я


