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АКТУАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРІВ 

Сьогодення нового типу суспільства, що базується на 
економіці знань, характеризується глобалізацією світового фінансового 

простору, яка є найбільш динамічною складовою загального процесу 

інтеграції фінансових відносин. Особлива увага приділяється розвитку 
банківського бізнесу (FinTech), що дозволяє перейти до якісно нового 

етапу функціонування фінансового ринку. Потенціал таких змін має 

тісну залежність від параметрів ресурсного забезпечення країни, 
ступеня її інтеграції до системи міжнародних зв’язків та якості 

менеджменту, що базується на активізації одержання, використання та 

передачі знань. В таких умовах банківські та фінансові консалтингові 
послуги являють собою важливий фактор забезпечення ефективного 

функціонування та розвитку усіх 

суб'єктів економіки.  
Найбільше розвиток фінансових 

технологій (FinTech) стосується 

модернізації традиційних фінансових 
послуг і продуктів у галузі: сервіси on-

line платежів, сервіси on-line переказів, 

Р2Р обмін валют (фізичні особи), 

сервіси B2B платежі і перекази (між 

юридичними особами), хмарні каси і смарт-термінали, сервіси масових 
виплат; фінансування: Р2Р споживче кредитування, Р2Р бізнес-

кредитування, краудфандінг; управління капіталом: робо-едвайзінг, 

програми і додатки з фінансового планування, соціальний трейдинг, 
алгоритмічна біржова торгівля, послуги цільових накопичень. 

Метою освітньо-професійної програми «ФІНАНСОВИЙ 

КОНСАЛТИНГ І ГЛОБАЛЬНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

(«Financial Consulting and Global Banking») є підготовка фахівців, які 

володіють професійними компетентностями менеджера вищої ланки 

управління фінансовими активами та здатні надавати сучасні послуги з 
фінансового консультування у межах як вітчизняного, так й 

міжнародного правового поля у 

сфері банківської діяльності. 

Фінансове консультування є 

сучасним трендом та 

користується великим попитом 
серед роботодавців на ринку 

фінансових послуг у розвинених 

країнах світу. Саме освітня 
програма «ФІНАНСОВИЙ 

КОНСАЛТИНГ І 

ГЛОБАЛЬНИЙ 

БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

дозволить її випускникам 

збагатити відповідні знання у 
сфері глобальних фінансів, 

банківської справи та страхування, підвищити свій кваліфікаційний 

рівень, а також отримати нову спеціалізацію у якості другої вищої 
освіти.  

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ: 

формування системного уявлення про сучасні властивості 

міжнародного банківського простору;  

формування уявлення про перспективи міжнародного 

співробітництва з провідними фінансово-кредитними організаціями в 
умовах розвитку глобального середовища; 

набуття компетентностей з управління ресурсами банку;  

набуття навичок управління фінансовими активами фізичних та 
юридичних осіб, а також надання послуг фінансового консультування; 

засвоєння методів стратегічного мислення та специфічних 

прийомів оволодіння методиками з підготовки і ухвалення стратегічних 
рішень; 

засвоєння теоретичних і методичних положень, практичних 

аспектів та технологічних основ здійснення міжнародних платежів та 

валютних трансакцій; 

формування цілісного уявлення про циклічність розвитку 

економіки, неминучість криз, необхідність своєчасного розроблення та 
реалізації антикризових заходів і програм дій; 

тренінгові навчання з орієнтацією на прогресивні інноваційні 

банківські продукти та застосування технологій банківського 
обслуговування та новітніх сервісів з врахуванням нових тенденцій і 

стандартів. 

 Особливістю навчання магістрів за програмою 

«Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» є 

орієнтація навчання на формування компетентностей, необхідних для 
забезпечення і підтримки стабільного функціонування міжнародного 

банківського бізнесу, його глобального інституційно-регуляторного 

забезпечення та створення умов підвищення глобальної інвестиційної 
привабливості банків.  

 Незалежний фінансовий консультант (Financial Adviser) – 

це професія, яка входить у п’ятірку найбільш престижних та 
високооплачуваних професій у світі. Фахівці з бізнес-планування, 

розробки кредитно-інвестиційної стратегії розвитку компанії, розробки 

плану використання фінансових продуктів користується сьогодні 
великим попитом. 

Навчальні дисципліни освітньої програми підготовки 

«ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ І ГЛОБАЛЬНИЙ 

БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» 

 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ 
- ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ РИНКУ 

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (FINANCIAL 

SERVICES MARKET MONITORING) 

- КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (CREDIT 

MANAGEMENT) 

- ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (PROJECT 

FINANCING) 

- ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І 

КОНСАЛТИНГ (FINANCIAL 

MANAGEMENT AND CONSULTING) 

- МІЖНАРОДНІ ПЛАТЕЖІ ТА ВАЛЮТНІ 

ТРАНСАКЦІЇ (INTERNATIONAL 

PAYMENTS AND CURRENCY 

TRANSACTIONS) 

- БЮДЖЕТУВАННЯ В 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКАХ 

(BUDGETING IN TRANSNATIONAL 

BANKS) 

- АНТИКРИЗОВИЙ КОНСАЛТИНГ У 

БАНКАХ (ANTI-CRISIS CONSULTING AT 

THE BANKS) 

- МАРКЕТИНГ У БАНКУ (MARKETING AT 

THE BANK) 

 

Випускник освітньої програми «Фінансовий консалтинг і 

глобальний банківський бізнес» може працювати як у вітчизняних, 

так й іноземних банківських установах, міжнародних компаніях,  

недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, 
аудиторських компаніях, хедж-фондах, компаніях, які здійснюють 

операції з цінними паперами за допомогою електронних засобів.  

В переліку посад, які може обіймати випускник програми: 

консультант з корпоративного та банківського фінансування; 

ризик-едвайзер на внутрішньому та міжнародному ринках; 

фінансовий едвайзер у сфері особистих заощаджень та інвестицій, і 

сфері корпоративних фінансів; 

консультант на світовому ринку фінансових послуг; 
консультант-аналітик з інвестування та проектного фінансування;  

консультант із зовнішньоекономічних питань; 

керуючий структурними підрозділами банків та провідний 
спеціаліст у відділах; 

провідний спеціаліст з планування фінансової діяльності банку, з 

фінансового моніторингу та контролю. 

 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» 

(«Financial Consulting and Global Banking»): 

отримання учасниками програми сучасної і затребуваної на 

світових ринках праці високооплачуваної професії; 
перспективи успішного 

завершення навчання і 

проходження вітчизняних 
курсів з отриманням 

професійних сертифікатів: 

сертифікат аудитора, 

ТОВ «OVB Алфінанц 
Україна», сертифікат 

Chartered Financial Analyst 

(CFA), Сертифікати BEC, 
IELTS, TOEFL;  

можливість у подальшому отримати  сертифікати міжнародних 

фінансових організацій за професійними напрямами діяльності 
(Investment Adviser Sertificate (Великобританія), Financial Advisers’ 

International Qualification (США)), Certified Financial Planner (CFP), 

Chartered Investment Counselor (CIC), Chartered Financial 
Consultant (ChFC), Personal Financial Specialist (PFS) (США), 

сертифікат від International Association of Accounting Professionals 
(IAAP) (Великобританія); 

встановлення партнерських відносин з фінансовими установами, де 

працюють випускники освітньої програми в межах формування «Клубу 
майбутньої фінансової еліти»; 

успішне кар'єрне зростання на провідних посадах структурних 

підрозділів банків та інших фінансових установ ЄС, Канади та США. 
 

Програма навчання «ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ І 

ГЛОБАЛЬНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС» («Financial Consulting and 
Global Banking») відповідає сучасним міжнародним програмам 

підготовки фахівців фінансового профілю, кращим світовим стандартам 

організації навчального процесу з використанням новітніх методик 
викладання і спрямована на формування необхідних професійних 

компетентностей, набуття студентами всебічних знань з теоретико-

методичних основ та практичних навичок та вмінь в галузі фінансів, 
банківської справи та страхування, здатними задовольнити об’єктивні 

вимоги роботодавців. 
(Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») 

 
Кафедра «БАНКІВСЬКА СПРАВА» 
Сайт кафедри:  
http://www.banking.hneu.edu.ua     
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