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ОПП «Управління фінансовим бізнесом» (УФБ) – універсальна освітня програма, 

спрямована на підготовку фахівців для сфери фінансового бізнесу, здатних мислити інноваційно 

та креативно, діяти та розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення, 

генерувати оригінальні й інноваційні ідеї, застосовувати ефективний інструментарій 

менеджменту в сучасному інформаційно-цифровому просторі. Управління фінансовим бізнесом - 

це аналітика та розробка стратегій розвитку фінансового бізнесу в умовах розвитку FinTech 

індустрії; це аналіз, оцінка та управління ризиками фінансового бізнесу; це фінансові інструменти 

та інноваційні фінансові технології, в тому числі цифрові, це продакт-менеджмент, спрямований 

на розробку нових фінансових продуктів діджиталізації, технології фінансового моніторингу, 

комплаєнс – менеджмент у сфері фінансового бізнесу. Ключовою перевагою є набуття нового 

дизайну мислення та вміння швидкого тестування інноваційних ідей щодо їх застосування у 

фінансовій сфері, що дозволяє здійснювати управлінські функції на всіх ієрархічних рівнях 

менеджменту, різних стадіях бізнес-процесів та проєктів у фінансовому бізнесі. 

Ця програма надає можливість амбітній молоді отримати якісну фундаментальну освіту та  

збудувати успішну кар’єру банкіра, страховика, фінансового менеджера, аналітика. Ми готуємо 

висококваліфікованих фахівців для (майбутніх  роботи Набуті знання та вміння дають 

можливість роботи у банках, страхових та фінансових компаніях, на валютних біржах, а також в 

інших суб'єктах-учасниках фінансової інфраструктури та fintech-екосистеми: IT-компаніях, 

небанківських фінансових посередниках, рейтингових агенціях, інвестиційних компаніях, 

державних регуляторах фінансової сфери (НБУ, НКЦПФР та ін.).  

 
Особливості освітньо-професійної програми  

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ БІЗНЕСОМ» 

У програмі поєднано вивчення класичних дисциплін з фінансів, банківської справи та 

страхування з інноваційними, такими як «Цифрова економіка», «FinTech на ринку фінансових 

послуг», «Продакт-менеджмент у фінансовому бізнесі», «Соціальне страхування», «Insurtech в 

бізнесі», «Комплаєнс-менеджмент у фінансовому бізнесі», «Страховий безвіз», «Стартап-

Тренінг», «Система фінансового моніторингу» та багато інших. 
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Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне оволодіння 

сучасними фундаментальними знаннями та інноваційним  інструментарієм, необхідним для: 

забезпечення конкурентоспроможності фінансового бізнесу; планування і розробки його стратегії, 

проектування систем управління фінансовим бізнесом; виявлення та управління фінансовими 

ризиками, ризиками управління проєктами та бізнес-процесами; аналізу, оцінювання та 

управління ефективністю фінансових компаній та банків; моніторингу та діагностики 

зовнішнього середовища; забезпечення фінансової стійкості бізнесу та стабільного розвитку 

фінансового сектору на макрорівні, прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх 

ієрархічних рівнях. 

Поряд із загальними компетенціями випускники програми «Управління фінансовим 

бізнесом» оволодіють широким спектром знань та умінь у сфері фінансів, банківського та 

страхового менеджменту, безпеки бізнесу, оціночної та біржової діяльності, фінансової аналітики, 

FinTech, продуктового та проєктного менеджменту, управлінні стартап проектами. 

Програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та 

зарубіжними науковими інституціями, Національним банком України (НБУ), Лігою страхових 

організацій України (ЛСОУ), Асоціацією українських банків (АУБ), Українською 

міжбанківською валютною біржою (УМВБ), Українським товариством фінансових аналітиків 

(УТФА), провідними банками, консалтинговими та страховими компаніями, аналітичними 

центрами, фахівці яких активно залучаються до навчального процесу.  

Особливість програми забезпечує підготовку фахівців, здатних здійснювати 

управління всіма функціональними сферами діяльності фінансового бізнесу; програма 

зорієнтована на забезпечення ґрунтовної практичної підготовки через: участь у бізнес-тренінгах, 

використання кейс-методів та тренінг-курсів (на 3-му та 4-му роках навчання); проходження 

переддипломної практики в фінансових компаніях (4-й рік навчання); одержання права на 

складання екзамену в Фонді державного майна України та отримання кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача; поглиблення рівня володіння іноземною мовою через можливість вивчення 

фахових дисциплін англійською мовою. 

Програма зорієнтована на оволодіння сучасними фінансовими та інноваційними 

технологіями бізнесу, на практичну підготовку студентів, поглиблює професійні навички і 

компетенції випускників. Це дозволяє отримувати конкурентні переваги на ринку праці, сприяє 

майбутньому працевлаштуванню. 

Конкурсні предмети для вступу на програму за результатами НМТ: 

Предмет Ваговий коефіцієнт 

Українська мова 0,35  

Математика  0,4  

Історія України  0,25  

Атестат  Не береться до уваги  

Абітурієнт має можливість позмагатися за бюджетне місце. Максимальна кількість 

бюджетних місць на УФБ складає 15. Якщо ж набраних балів НМТ (ЗНО) не вистачає для вступу 

за кошти держбюджету, абітурієнт автоматично бере участь у конкурсі на контрактні місця. 

Окрім цього, у межах заповнення вакантних бюджетних місць щороку на спеціалізацію 

зараховуються різні категорії пільговиків (див. детально умови вступу або ж задавайте запитання 

через канали комунікації). 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН за програмою «Управління фінансовим бізнесом» постійно 

оновлюється, удосконалюється відповідно до потреб ринку та стейкхолдерів. Отримання 

студентами знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-

професійної програми та програмами навчальних дисциплін, які викладаються українською та 

англійською мовами. Навчальний план є гнучким, щорічно актуалізується як набір дисциплін, що 

пропонуються для вивчення студентами, так і змістовне наповнення самих дисциплін. 

 

 

 



Компоненти навчального плану ОПП «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ БІЗНЕСОМ» станом 

на 01.07.2022 року 

Обов’язкові дисципліни  Вибіркові дисципліни  

Навчальна дисципліна 
Кількість 
кредитів 

Навчальна дисципліна Кількість 
кредитів 

Іноземна мова 10 Іноземна мова з поглибленим вивченням 8 
Українознавство  5 Друга іноземна мова 8 
Вища математика  8 Фахова іноземна мова  4 
Прикладна інформатика  4 Ринок банківських послуг 4 
Прикладне моделювання 
(економетрика) 

4 
Блокчейн технології та системи 

4 

Психологія 4 Основи безпеки бізнесу 4 

Мікроекономіка  4 Бізнес-інформатика 4 
Макроекономіка  4 Цифрова економіка 4 
Філософія  4 Управління фінансовими активами 4 
Право  4 Інвестування  4 
Вступ до фінансового бізнесу 4 Банківська система 4 
Фізичне виховання 0 Віртуальні активи 4 

Підприємництво 4 Фінансовий ринок 4 
Менеджмент 4 Дистанційний банкінг 4 
Гроші та кредит* 5 FinTech на ринку фінансових послуг  4 
Міжнародна економіка 4 Тренінг-курс Страховий безвіз» 4 
Менеджмент персоналу  3 Бізнес-аналітика у проєктах Fintech 4 
Страхування* 5 Фінанси підприємств 4 

Бухгалтерський облік 
4 Інформаційні системи і технології у 

фінансовому бізнесі 
4 

Технології безпеки фінансового 
бізнесу 

4 
Податкова система* 

4 

Фінанси* 5 Фінансово-біржова діяльність 4 
Маркетинг 4 Бізнес-аналітика у проєктах Fintech 4 

Корпоративні фінанси 
5 Блокчейн технології у фінансуванні 

бізнесу * 
4 

Операції та технології 
банківського бізнесу 

5 Проєктний менеджмент у фінансовому 
бізнесі 

4 

Операції небанківських 
фінансово-кредитних установ  

4 Комплаєнс-менеджмент у фінансовому 
бізнесі 

4 

Фінансова статистик 4 Insurtech в бізнесі  4 

Фінансовий облік у банку 
4 Тренінг курс «Стартап у фінансовому 

бізнесі»  
4 

Бізнес аналітика у небанківських 
фінансових установах 

4 
Система фінансового моніторингу 

4 

Аналіз банківської діяльності 5 Фінансова інфраструктура 4 
Управління страховим бізнесом 4 Вирішення фінансових спорів 4 

Соціальне страхування 4   
Маркетингові технології у 
фінансовому бізнесі  

4 
 

 

Експертна оцінка майна** 4   
Міжнародні розрахунки та 
валютні операції 

4   

Регулювання діяльності 
фінансово-кредитних установ 

4 Практична підготовка  

Продакт-менеджмент у 
фінансовому бізнесі 

4 Переддипломна практика 10 

Ризик-менеджмент фінансового 
бізнесу 

4 Підготовка та захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи 

10 

Загальний обсяг  105   
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

* Дисципліна може викладатися українською або англійською мовою за бажанням студента 

** студенти, що опанували дисципліну «Експертна оцінка майна» одержують прав на складання екзамену в Фонді 

державного майна України та отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 

 

 



Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 

 

Випускники програми «Управління фінансовим бізнесом» можуть працювати в банках і 

небанківських установах, що спеціалізуються на веденні фінансового бізнесу: фінансових 

компаніях, страхових компаніях, FinTech компаніях та біржах криптовалют, венчурних компаніях 

(фінансування та управління Start-up), факторингових компаніях, у фінансових підрозділах 

корпорацій, організацій, установ, у навчальних закладах, науково-дослідних установах. За 

оцінками НБУ фінансовий бізнес набуває обертів у своєму розвитку. 

Випускники можуть працювати фінансовими аналітиками, бізнес-аналітиками, проектними 

менеджерами, продакт менеджерами, трейдерами, оцінювачами фінансових активів, фінансовими 

інженерами, експертами з питань безпеки фінансово-кредитних установ та фінансового 

моніторингу в державних установах, Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, пенсійних фондах 

і державних та муніципальних органах влади, Національному банку України. 

Конкурентними перевагами випускників програми «Управління фінансовим бізнесом» є 

поєднання глибокої фахової підготовки в сфері грошово-кредитних відносин, фінансів, 

банківської справи, страхування із знаннями сучасних умов, тенденцій та інструментів 

фінансового бізнесу, вільним володінням іноземними мовами. Стрімкий розвиток небанківських 

фінансових установ, FinTech компаній, активне впровадження технологічних та фінансових 

інновацій посилюють конкуренцію на ринку фінансових послуг та визначають умови для зміни 

підходів до ведення фінансового бізнесу. Тому поглиблене оволодіння знаннями, вмінням 

враховувати стратегічні виклики і поточні тенденції, навичками роботи в умовах цифрової 

трансформації, розумінням нових підходів і принципів управління фінансовим бізнесом є 

конкурентною перевагою пропонованої програми.  

У процесі навчання студенти мають можливість проходити включене навчання в 

міжнародних університетах–партнерах. Брати участь у літних програми обміну студентів. Також 

випускники мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти. 

 

Програмні результати навчання 

 

Після закінчення навчання випускники програми умітимуть: 

 аналізувати ефективність та надійність цифрових технологій, розробляти фінансові 

інновації, діагностувати діяльність фінансового бізнесу та FinTech компаній 

 застосовувати сучасне програмне забезпечення, здійснювати алгоритмізацію типових 

процедур обробки інформації 

 планувати та організовувати процес розробки і тестування програмної системи для 

реалізації завдань фінансового бізнесу 

 реалізувати повний цикл розробки і запуску інноваційних фінансових продуктів на основі 

клієнтоорієнтованого підходу на принципах дизайн мислення (design thinking) в умовах 

діджиталізації; 

 обґрунтовувати управлінські стратегічні і тактичні рішення на основі аналізу даних (data-

driven decision making) 

 ідентифікувати, оцінювати та запобігати фінансовим ризикам, в т.ч. у сфері FinTech 

 аналізувати тенденції розвитку технологій блокчейн і криптовалют, виявляти потенційні 

сфери їх застосування у фінансовому бізнесі 

 розробляти технології управління проектами в галузі ІТ (ІТ-Project Management), місця й 

взаємозв'язку управління ІТ-проектом зі стратегією фінансової компанії 

 систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері грошово-кредитних відносин 

 обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та брати відповідальність за їх впровадження  

 управляти конкурентоспроможністю суб’єктів-учасників фінансового бізнесу, розробляти 

конкурентні стратегії на цифрових ринках 

 


