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КАФЕДРА 
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

тв�й пров�дник в лаб�ринт� знань та ум�нь з банк�вської справи та ф�нансового б�знесу
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КНЕУ – ЛІДЕР ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
КНЕУ - диплом європейського зразка за набором дисциплін та
кількістю кредитів (диплом КНЕУ – Ваша конкурентна перевага на
ринку праці)

Фахова іноземна мова, поглиблене вивчення іноземної мови,
викладання окремих дисциплін англійською мовою (за вибором)

Програми національної та міжнародної академічної мобільності
(можливість паралельного навчання в інших (національних та
іноземних) закладах вищої освіти

Чому КНЕУ?

Наукова бібліотека КНЕУ – одна з найбільших і найсучасніших
вузівських бібліотек, має універсальний фонд (традиційні та
електронні носії інформації); 6 читальних залів та 2 абонементи,
безкоштовний Wi-Fi

Центр і культури та мистецтв - мистецько-творчі студії, клуби та
колективи з різних культурно-мистецьких напрямків

Власний спорткомплекс, з басейном та стадіоном

Військова кафедра - офіцери організації речового та продовольчого
забезпечення
Забезпеченість гуртожитком – 100%
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Вимоги до вступу

072 – Ф�нанси,
банк�вська
справа та

страхування

Банківський
бізнес

Українська мова та
література (0,4) 

Математика (0,25)

Іноземна мова або
Географія, або

Біологія, або Історія
України, або Фізика,

або Хімія (0,35)

 

 

Спеціальність Освітні програми
Сертифікати ЗНО

(мінімум 100)

Управління
фінансовим

бізнесом 
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Кафедра банківської
справи та страхування

Спеціальність : 
072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Банківський
бізнес

Управління
фінансовим бізнесом

Готує фахівців за освітніми програмами 



Осв�тня
програма

«Управління
фінансовим
бізнесом»



ЧОМУ САМЕ
 

«УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМ БІЗНЕСОМ»?

Гарантоване
працевлаштування
та висока заробітна

плата 

Побудова
професійної кар'єри

у різних сферах
фінансового

бізнесу

Практична підготовка
та стажування в

страхових і
фінансових

компаніях, банках

Практична
спрямованість

навчання

Сертифіковані
професійні
тренінги та

майстер-класи

Уміння та навички з
інноваційних фінансових

технологій (FinTech),
продакт-менеджменту,
проєктного та ризик-

орієнтованого
менеджменту

Знання
цифрових
технологій,

FinTech,
управління
стартапами

Воркшопи,
нетворкінги

фахівців-
практиків

фінансового
сектору



Страхові компанії

ДЕ
ПРАЦЮВАТИ?

«УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМ

БІЗНЕСОМ» 

Банки

Fintech компанії

Фінансові компанії
та кредитні спілки

Платіжні установи та біржі
Компанії з управління
активами
Консалтингові та інвестиційні
компанії
Факторингові та венчурні
компанії 

Державні та недержавні
пенсійні фонди Муніципальні установи

соціального захисту



Страховий менеджер

Фінансовий менеджер банку

Валютний ділер, брокер

Трейдер віртуальних активів

Ризик-офіцер

«УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМ БІЗНЕСОМ»

КИМ ПРАЦЮВАТИ?

Аналітик FinTech проєктів

Експерт з оцінки рухомого та нерухомого майна
(сертифікована програма)
Актуарій

Андерайтер

Account менеджер



Осв�тня
програма

«Банківський
бізнес»



 Банки працюють
за будь-яких

обставин, пандемії,
карантину,

кризових ситуацій
 

ЧОМУ САМЕ
«БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС»?

 Потреба у
кваліфікованих

фахівцях банківської
справи не зникає ніколи

 Гарантоване
працевлаштування
та висока заробітна

плата 
 

 Конкуренція
роботодавців за

наших випускників ще
у період навчання



Переваги програми
 

«БАНКІВСЬКИЙ
БІЗНЕС»

Прикладна, практично
орієнтована програма.

Поєднання теоретичних
знань з практичним

досвідом, навичками 

 Стажування та
практика в

НАЦІОНАЛЬНОМУ
БАНКУ УКРАЇНИ

 Майстер-класи, воркшопи від
вітчизняних та іноземних

банкірів, фінансових
аналітиків, провідних

експертів банківської галузі,
Національного банку України

 

 Сертифіковані програми:
право на отримання

кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача; сертифікат ЕБРР

“Introduction to Trade
Finance”

 Проходження
переддипломної практики
в вітчизняних та іноземних

банках, аудиторських
компаніях 

 Постійна участь студентів
у заходах НБУ:

 конкурсах, кейсах, батлах,
мотиваційних сніданках,
програмах стажування



ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ
«БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

ПРАЦЮЮТЬ

Національний
банк України

Вітчизняні та
іноземні

банки

Фонд
гарантування

вкладів фізичних
осіб

Аудиторські компанії 
 Фінансово-

аналітичні агенції
 Кредитні бюро



КАФЕДРА 
 БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 

співпрацює з роботодавцями

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

УКРСИББАНК
 ОЩАДБАНК

 ПУМБ
 УКРЕКСІМБАНК
 АЛЬФА-БАНК
 ПРИВАТБАНК

 ПРОКРЕДИТ БАНК

МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА
КОМПАНІЯ «ERNST & YOUNG»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

(ЄБРР) 

АСОЦІАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
 АСОЦІАЦІЯ «БЛОКЧЕЙН

УКРАЇНИ»
 АСОЦІАЦІЯ СТРАХОВОГО

БІЗНЕСУ
 

УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА
ГРУПА

СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ARX»

СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«PZU»

МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА
МОТОРНЕ ТРАНСПОРТНЕ БЮРО

УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ФІНАНСОВИХ АНАЛІТИКІВ



ПАРТНЕРИ 
 

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ



Який план
навчання?

Перший рівень освіти «Бакалавр» – 4 роки навчання

Дисципліни поділяються на обов'язкові та вибіркові

Вибіркові: студент самостійно обирає по три
предмети з шести на кожний семестр

Наприкінці 4 року навчання – практика та захист
кваліфікаційної дипломної роботи                       



Сформуй
власну

траєктор�ю
навчання

Управління фінансовими активами

Віртуальні активи
FinTech на ринку фінансових послуг 

Соціальне страхування
Тренінг-курс  "Страховий безвіз"

Бізнес-аналітика у проєктах Fintech
Дистанційний банкінг

Проєктний менеджмент у фінансовому бізнесі

Комплаєнс-менеджмент у фінансовому бізнесі

Insurtech в бізнесі

Тренінг-курс "Стартап у фінансовому бізнесі"

Система фінансового моніторингу

Експертна оцінка майна

Міжнародні розрахунки та валютні операції



РОЗВИТОК   СТУДЕНТСЬКОЇ   НАУКИ
Міжнародний конкурс

студентських наукових
робіт «Кредитна система:

історія, сучасність та
перспективи розвитку»

Всеукраїнський
конкурс робіт

талановитої молоді в
сфері грошей та

банківської справи

Постійна участь
команди у NBU

University Challeng

Участь у міжнародному
студентському
конкурсі CGMA

Emerging Leaders
Competition



АКТИВНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ



КАФЕДРА 
 БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ТА СТРАХУВАННЯ 
 

 ЗАПРОШУЄ НА
НАВЧАННЯ!



Ми у соцмережах

Адреса
м. Київ, вул. Дегтярівська 49-
г (3 корпус КНЕУ), 4 поверх

E-MAIL
kbskneu@ukr.net

Сторінка
кафедри

mailto:kbskneu@ukr.net

