
Бакалаврська підготовка 
за спеціальністю 072,

освітньо-професійною 
програмою:

“ Фінанси, банківська справа 
та страхування ”





Твій вибір – твоє 
майбутнє!



З НАМИ ДОБРЕ, ТОМУ ЩО:

СТУДЕНТ

НАВЧАННЯ

ЛІДЕРСТВО

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

‒ наші заняття 
завжди корисні

‒ головне джерело 
нашого натхнення

‒ ми завжди трохи 
попереду ринку

‒ все, що ми 
робимо, ми робимо 

класно і з душею



Фінанси — це сукупність 
економічних відносин, 
пов'язаних з утворенням, 
розподілом і використанням 
грошових коштів у 
господарстві країни



Розробляє заходи для покращення фінансового 
стану підприємств, банківських установ, 

страхових компаній

Визначає фінансову стратегію, яка дозволить 
підвищити вартість бізнесу

Управляє інвестиційним портфелем

Оцінює ефективність інвестиційних проєктів

Управляє фінансовими ризиками

Керує власними грошима, грошовими потоками 

на рівні підприємств, установ та держави

Фінансист



Сучасний фінансист – це: ‒ керівник

‒ аналітик 

– лідер 

– консультант 

– організатор 

– інноватор 

– людина 



«Мотори»
ефективного фінансиста

Ріст, досягнення

Займатися улюбленою 
справою

Втілювати мрію в 
життя

Використовувати
можливості

Створювати інновації

Радіти творенню

Генерувати доходи

Гуманізм, духовність

Виконувати свою життєву
місію

Робити людей 
щасливішими

Допомагати вирішувати
проблеми

Прискорювати розвиток

Покращувати світ

Сіяти духовність



Бакалавр з фінансів, банківської справи 
та страхування вміє створити

колесо особистого успіху

Бачення 
радісного 

майбутнього



Хто такий фінансист і чим  він займається?

Фінансист - одна з ключових професій на 

підприємствах будь-якої форми власності. У всіх 

сферах народного господарства здійснюється 

діяльність фахівця в галузі фінансів.

Фінансист - це фахівець, від якого залежить 
планування можливостей збільшення прибутку 

підприємства, прогнозування результатів 
господарської діяльності. Він у курсі справ не тільки 

всередині підприємства, а й країни в цілому.

Фінансист вміє моделювати ситуації, проводити 
аналіз різних подій, робити аналітичні висновки.



Плюси і мінуси професії фінансиста

Плюси:
Високий рівень доходів

Висока затребуваність у 
різних сферах

Можливість гідно 
заробляти

Престижна, 
респектабельна посада

Застосування 
професійних навичок в 

житті

Мінуси:
Робота потребує багато 

часу

Невисока зарплатня на 
початку кар′єри

Необхідно постійно 
відстежувати актуальну 

інформацію

Відповідальність за 
прийняття рішень



Скільки заробляють фінансисти?



Скільки заробляють фінансисти?

Середні зарплати за посадою:

аудитор - 20 800

бухгалтер - 14 900 грн

економіст - 18 900 грн

фінансовий аналітик - 26 500 
грн

фінансовий директор - 56 900 
грн

фінансовий менеджер - 38 500 
грн



Формуються навички 
ведення бізнесу

Опановуються новітні 
фінансові напрями, 
методи фінансового 

аналізу, прогнозування 
ризиків та сценаріїв 

розвитку

Використовуються case-
studу, майстер-класи, 

тренінги

Обов'язкове стажування 
на підприємствах і в

організаціях 

Студенти опановують 
одну з іноземних мов 
(англійську, німецьку, 

французьку)

Іноземні стажування

Переваги навчання на бакалавріаті: 



ГРОШЕЙ

Оволодіння фінансовою наукою – це

Тому що

твій вірний крок до



щоб досягти бажаного, 

достатньо отримати 

лише одне вміння – це 

вміння управляти 
фінансами

Але ми надаємо більше!



Наш секрет якісного навчання 

Майстерність - це баланс 

Навчання Відпочинок



Переваги та компетенції нашої освіти 

Розуміння особливостей функціонування сучасних 
світових та національних фінансових систем та їх 

структури;

Здатність до діагностики стану фінансових систем 
(фінанси суб’єктів господарювання, фінансові ринки, 

банківська система та страхування);

Здатність застосовувати економіко-математичні 
методи та моделі для вирішення фінансових задач;

Здатність застосовувати знання законодавства у 
сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку;

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки 

даних у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування;

Здатність складати та аналізувати фінансову звітність;

Здатність виконувати контрольні функції у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.



Переваги 
наших випускників

Можливість працевлаштування у 
велику  міжнародну компанію

Можливість працевлаштування в 
державну  установу

Можливість працевлаштування у 
банках та страхових компаніях

Готовність до проходження 
співбесіди і працевлаштування

Можливість працювати по 
всьому світу

Можливість заснувати 
власну компанію



Базові

дисципліни 
на 

бакалавраті 

Банківська 
справа

Економіка 
суб’єктів 

господарю-
вання

Страхування
Міжнародна 

економіка

Податкова 
система

Бюджетна 
система

Маркетинг
Кількісні 
методи 
аналізу



Пам'ятаєш про баланс навчання та відпочинку

Тоді це для тебе! 



Закордонні стажування



Мовний клуб

Німецька Французька
Англійська



Школа публічної майстерності

Техніка 
мовлення 

Публічні 
виступи

Співпраця 
зі ЗМІ.

Участь
безкоштовна!



Тренінговий центр
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ



Студентські проєкти



Квести



Спортивні заходи



Щорічна гра: Що? Де? Коли?



Наукове життя: студентський 
науковий  семінар, конкурси, олімпіади



Тури вихідного дня



Студентські вечірки



Де шукати роботу?
Знання і досвід компетентних фінансистів затребувані у 

безлічі організацій, які прагнуть отримувати високі прибутки. 
Найбільш актуальна ця спеціальність для наступних галузей:

Банки
Страхові 
компанії

Біржі

Міжнародні 
компанії

Налогові 
служби

Інвестиційни 
фонди 

Підприємства
Державні
установи

Фінансові 
фонди



Місця роботи наших випускників



Банки



Страхові компанії



Одеська Міська рада Одеська обласна 
державна адміністрація

Порт у місті Южний Порт у місті Одеса



Одеський припортовий завод

ПАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ - СИЛУР»ПАТ Одескабель

Пенсійний фонд 
України



Підприємства готельно-ресторанного бізнесу, 
туристичної галузі, будівництва, організації сфери 
освіти і науки, медицини, культури, соціальні 
установи …





Телефони приймальної комісії:

(048) 705-97-12, 

(048) 705-97-11, 

(063) 122-99-97 

м. Одеса, вул. Генуезька, 22 

WWW.ORIDU.ODESSA.UA

Залишились 
питання?

http://www.oridu.odessa.ua/

