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ВИ......

 АМБІТНІ;

 ТАЛАНОВИТІ;

 ЦІКАВИТЕСЬ ФІНАНСОВИМ 
БІЗНЕСОМ; 

 ПРАГНЕТЕ ЗМІНЮВАТИ 
ФІНАНСОВУ СФЕРУ В УКРАЇНІ,

ВАМ ТОЧНО ДО РОДИНИ КАФЕДРИ 
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА 
СТРАХУВАННЯ



ВАШЕ ЖИТТЯ НА ЗАОЧЦІ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМІ

БАНКІВСЬКИЙ ТА СТРАХОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ

 поєднання  роботи, сім’ї та навчання;

 отримання вищої освіти заочно і працювати там, де подобається;

 правильний розподіл часу, щоб вистачило на все;

 уміння все робити швидко;

 здатність переключатися в потрібний момент;

 відсутність порожніх розмов і безглуздих дій;

 розвиток почуття відповідальності і здатності до самоконтролю

 самостійне визначення того відрізок часу, який зручніше присвятити
навчальному процесу.

 перерозподіл навчального навантаження;

 поєднання трудову діяльність з навчанням;

 отримання освіти та освоєння нових навичок і придбання практичний
досвід.

 .



Універсальна освітня програма

дозволяє опонувати:

 діагностику і моделювання фінансового бізнесу;

 вибір варіантів управлінських рішень у сфері банківсько та страхового
бізнесу, оцінку його ефективності;

 інноваційні фінансові інструменти та сучасні технологій в даній сфері;

 державне регулювання фінансового бізнесу;

 хеджування фінансових ризиків, систему ризик-менеджменту фінансової
установи, ризик-орієнтоване управління банківським та страховим бізнесом;

 вибір варіантів реалізації кредитної політики банку з урахуванням сучасного
стану бізнес-середовища та циклічності розвитку економіки;

 інформаційно-аналітичні методи для вирішення програмними засобами
завдань професійної діяльності та прогнозування тенденцій розвитку
банківського та страхового бізнесу;

 фінансову безпеку, ідентифікування кризових явищ всередині та поза межами
діяльності банків, страхових компаній, фінансових установ та антикризові
заходи їх попередження і подолання спрямованих на підвищення стабільності,
рентабельності та ліквідності їх бізнесу, формування планів антикризового
управління.



Випускники освітньої програми 

банківський та страховий менеджмент 

можуть працювати:

 в органах державного управління та міжнародних
фінансових організаціях, пов’язаних з грошово-кредитною
сферою;

 в апараті управління та в різних лінійних і функціональних
підрозділах центрального банку:

 банках другого рівня;

 небанківських фінансових установах усіх організаційно-
правових форм;

 у вітчизняних, світових страхових та перестрахових
компаніях;

 у вітчизняних, світових брокерських компаніях;

 об’єднаннях страхових організаціях;

 в установах системи вищої освіти.



ЧЕКАЄМО НА ВАС!



Кафедра знаходиться за адресою:

вул. Дегтярівська, 49-Г,

навчальний корпус КНЕУ № 3, каб. 043, 045

м. Київ,

контактні телефони

+38 (044) 456-3293,

е-mail: kbskneu@ukr.net

Адреса приймальної комісії:

проспект Перемоги,54/1, к. 116,

м. Київ, 03680

контактні телефони

+38 (044) 371-6205

+38 (044) 456-3162
www.kneu.edu.ua


