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МАГІСТРАТУРА – КРОК У МАЙБУТНЄ 

 

                                  

                                Головна мета магістерської програми  

                                  «Міжнародні фінанси» 

 

  
 Підготовка конкурентоспроможних фахівців в галузі 

економіки та фінансів, що володіють теоретичними знаннями і 

професійними навичками на рівні сучасних міжнародних вимог, 

здатних ефективно застосовувати здобуті знання у сфері 

міжнародних фінансів, сучасних валютних, кредитних, фінансових 

інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, а 

також управляти фінансовою методологією і інструментальним 

аналізом корпорації для розробки та реалізації її фінансової 

стратегії в умовах глобалізації ринків і переходу до інноваційної 

економіки.  



«Успіхи в бізнесі визначаються досконалістю 

управління» (Анрі Файоль)  



                                                    

                                                  Дисципліни магістерської програми                 

                              «Міжнародні фінанси» містять теоретичний і   

практичний матеріал, вивчення якого створює умови успішної 

роботи в конкурентному середовищі на міжнародних ринках 

капіталів і послуг. Крім того магістерська програма включає 

дисципліни, необхідні для підготовки до складання міжнародних 

професійних іспитів (CFA). Завдяки сертифікації CFA і практичним 

навичкам, студенти стають значно більш затребуваними на ринку 

праці, а також отримують додаткові можливості для успішного 

професійного зростання в найбільших компаніях світу. 



Прагнете до незалежності і роботи по всьому світу? 

Мрієте про успіх? 

Можна 

витрачати час 

Можна грати в 

«правильні» ігри 



Що таке CFA? 

Сертифікат CFA® (Chartered Financial Analyst®) –                 

один з найбільш авторитетних і значущих міжнародних  

сертифікатів для фінансових аналітиків. 

Саме сертифікат CFA дасть Вам можливість працювати 

фінансовим аналітиком в будь-якій точці земної кулі, і 

всі Ваші клієнти будуть точно знати, що ви – фахівець 

міжнародного рівня.  

Мати сертифікат CFA означає – мати саме  

авторитетне звання в галузі фінансової та  

інвестиційної діяльності.    



Кому потрібен CFA? 



Навіщо отримувати CFA? 

твій ключ в  

найбільші  

інвестиційні  

банки, фонди та  

консалтингові  

компанії світу 



Як отримати CFA? 

Щоб офіційно іменуватися утримувачем CFA необхідно: 

Здати іспити за кожний із трьох рівнів 

Мати чотирирічний досвід роботи в інвестиційній 

сфері (для Level 3) 

Навчання 
Level 1 

Level 2 

Level 3 



На даний момент у світі  

нараховується трохи більше  

100 000 власників CFA 

Є можливість бути 

краще за інших 

Наявність CFA – сильна конкурентна перевага 



Програма CFA 

• Етика та професійні 

стандарти   (Ethical and 

Professional Standards) 

• Кількісні методи 

    (Quantitative Methods) 

• Економіка 

(Economics) 

• Аналіз фінансової звітності  

(Financial Reporting and 

Analysis) 

• Корпоративні фінанси  

    (Corporate Finance ) 

• Інвестиції в акціонерний 

капітал  

(Equity Investments ) 

• Інструменти з фіксованою 

дохідністю 

    (Fixed Income) 

• Похідні фінансові інструменти 

    (Derivatives) 

• Альтернативні інвестиції 

    (Alternative Investments) 

• Управління портфелем 

(Portfolio Management 



ПРЕДМЕТИ КУРСУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 

5. Вартісно-орієнтоване  управління фінансами 

3. Соціальна відповідальність 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1.   Практика  

2. 

4. Фінансовий ризик-менеджмент              

в міжнародному бізнесі 

6. Фінансова економетрика 

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку 

2. Міжнародний менеджмент 

1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

Облік за МСФЗ 

Міжкультурна комунікація 

Економікс: мікро та  

макроекономічний аналіз. 

Кількісні методи 

фінансової аналітики 

Інструменти міжнародного 

фінансового ринку 

Міжнародний фінансовий  

менеджмент 
Валютно-фінансові операції  

в міжнародному бізнесі 

Фінансовий інжиніринг 

Модуль спеціальної 

підготовки програми 

«Міжнародні фінанси»  

7. 

8. 

Управління інвестиційним  

портфелем та активами  

Міжпредметний тренінг:  

етика та професійні стандарти  

в міжнародному бізнесі. 

Модуль практичної 

підготовки 

1. Інноваційний розвиток  

    підприємства  

Магістерська  

дипломна робота 

9. 

Глобальна економіка 

10. 

11. 

Варіативна частина 

програми «Міжнародні 

фінанси»  

або Пакет № 1.  

або Пакет № 2.  

3. Глобальна фінансова безпека 

5. Управління інтелектуальною власністю 

4. Європейський бізнес 

6. Міжнародне оподаткування 



Переваги партнерської програми CFA 

4 

Включає 148 партнерів  

з 41 країни світу 

безкоштовний доступ для 

студентів – учасників  

програми до практичних 

тестів та пробного іспиту  

Першого рівня CFA 

безкоштовний 

доступ до науково-

дослідних 

публікацій  

CFA Institute та веб-

трансляцій для 

викладачів 

університет має 

можливість призначити 

від 2 до 5  

стипендій магістрам 

протягом одного 

фінансового року. 

Стипендіальна програма 

для професорсько- 

викладацького складу 

 

визнання Університету 

офіційним партнером 

програми CFA з 

посиланням на веб-

сторінку програми 

партнера 3 

2 

1 



Здатність управляти організаціями, підрозділами, 

групами співробітників, проектами та мережами 

Уміння використовувати сучасні методи управління 

корпоративними фінансами для вирішення 

стратегічних завдань 

Специфіка професійних компетенцій,  

що формуються 

Володіння методами інвестиційного аналізу 

поведінки економічних агентів і ринків у 

глобальному середовищі 

Здатність узагальнювати і критично 

оцінювати результати, отримані 

вітчизняними та зарубіжними 

дослідниками, формулювати 

актуальні наукові проблеми 



ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 Дистанційність навчання 

Наявність електронної бази даних навчальних матеріалів 

Онлайн-тестування 

Альтернативність тематики дипломних робіт:  

- зосередження на практичній стороні курсу; 

      - розкриття проблематики теоретичних аспектів 

100% забезпечення базою практики 



► За направленням від КНЕУ та власним місцем роботи 

Державні 

установи 

НКЦПФР 

Корпоративний 

сектор 

ПРАКТИКА 

Банківські 

установи 

Інвестиційні 

фонди  

Інвестиційні 

компанії  



КОМПАНІЇ-РОБОТОДАВЦІ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 



LOGO 


