Визнаний заклад на
Поділлі – флагман
управлінської,
економічної та
правової освіти і
науки – запрошує
на навчання за
спеціальністю 072
Фінанси, банківська
справа та
страхування для
здобуття освітнього
ступеня Бакалавра

4. Переваги
університету:

6)сучасний рівень матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення підготовки
фахівців і виконання науково-дослідних
робіт (у тому числі з елементами
дистанційного навчання);
7)створені умови для провадження дуальної
освіти (поєднання навчання в навчальних
аудиторіях та на робочих місцях в
організаціях (підприємствах, установах));
8)можливість формування індивідуальної
освітньої траєкторії, забезпечення
академічної мобільності студентів, у тому
числі можливість паралельного навчання в
університеті за різними спеціальностями
(073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська
справа та страхування, 242 Туризм, 281
Публічне управління та адміністрування,
081 Право, 293 Міжнародне право, 232
Соціальне забезпечення) за денною та
заочною формами;
9)цікаве, насичене, багатоманітне
громадське, спортивне, культурне, наукове
студентське життя, активна діяльність
студентського самоврядування
університету;
10)реальна можливість студентів впливати
на зміст навчання та удосконалювати освітні
програми, за якими вони навчаються.

Зв'язатися з нами
Вул. Героїв Майдану, 8,
м.Хмельницький, 29013,
Хмельницький університет
управління та права імені
Леоніда Юзькова. Тел.: (0382)
71-80-00, факс: (0382) 71-75-70,
E-mail: info@univer.km.ua,
website: www.univer.km.ua

Хмельницький
університет
управління
та права імені
Леоніда Юзькова
спеціальність 072
Фінанси, банківська
справа та страхування
кваліфікація –
бакалавр з фінансів,
банківської справи та
страхування

1. Конкурентні переваги освітньої програми
«Бакалавр фінансів, банківської справи та
страхування»:
ОП дає можливість отримати ґрунтовні знання в
галузях економічної та фінансової теорії,
банківської справи та страхування; а також
переваги для лідерства на ринку праці, перспективи
кар’єрного зростання та ведення власного бізнесу;
практично орієнтовані методики навчання,
інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за
допомогою ситуаційних завдань виробляють у
здобувачів:
- комплексне бачення розвитку ситуацій та навички
швидкого реагування на виклики нової реальності
фінансової системи та банківського сектору як в
Україні, так і за її межами;
- розуміння макро- і бізнес-середовища, в якому
функціонує банківська система та врахування його
в процесі управління нею;
ОП забезпечує особистісний розвиток, що
допомагає вдосконалювати свої ділові якості,
отримувати глибокі знання у пізнанні сучасних
фінансів, банківської справи та ризикменеджменту, оволодіння фінансовим
інструментарієм та міжнародним практичним
досвідом для прийняття рішень в умовах сучасного
ризикового ринкового середовища.
Щоб перемагати у конкурентному середовищі
сьогодні, необхідно мати знання та навички
розвитку бізнесу в сучасних умовах, вміти
прогнозувати та швидко адаптуватись до
впровадження інноваційних процесів і набувати
новітні знання з фінансів, банківської справи та
страхування.

Освітня
програма
«Бакалавр
фінансів,
банківської
справи та
страхування»

2. Високий рівень підготовки фахівців
досягається через надання їм знань
європейського рівня із таких основних
фахових дисциплін: фінанси, міжнародні
фінанси, місцеві фінанси, фінанси
підприємств, міжнародні фінансові
організації, фінанси країн ЄС, банківська
справа, бюджетна система, податкова
система, банківська система, фінансовий
ринок, страхування, іноземна мова за
професійним спрямуванням.

3. НАШІ ВИПУСКНИКИ
МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ТАКІ
ПОСАДИ:
керівники фінансово-інвестиційних
підрозділів фірм, страхових компаній,
банків; економісти-експерти та
фінансові консультанти з питань
розвитку бізнесу; фінансові директори
фірм, страхових компаній і банків;
фінансові аналітики та фінансові
експерти; інвестиційні та кредитні
консультанти; фахівці з фінансовоекономічної безпеки; посередники
фінансових ринків.
Випускники мають можливість
навчатися за програмами другого
(магістерського) та третього (доктор
філософії) циклів освіти.
Формування системного бачення
розвитку фінансової, банківської
системи, системи страхування, а також
стратегій їх розвитку, механізмів та
інструментів для ефективної реалізації
основних управлінських завдань – це
гарантований результат навчання за
спеціальністю 072 Фінанси, банківська
справа і страхування в ХУУПі імені
Леоніда Юзькова.

4. Переваги
університету:
1)можливість навчатися за кошти
обласного бюджету, фіксована
кількість бюджетних місць та
стабільне виконання регіонального
замовлення;
2)стабільно високі рейтинги
університету серед закладів вищої
освіти Хмельницької області та
України;
3)висока репутація у споживачів
освітніх послуг та роботодавців;
4)забезпечення наскрізної вищої
освіти за всіма рівнями (бакалавр,
магістр, доктор філософії);
5)високий рівень кваліфікації науковопедагогічних кадрів, активне
залучення до навчального процесу
практиків, інноваційні форми та
методи викладання;

