
Програма практичної підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «магістр»  

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування  
 

Підготовка магістрів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за 

освітньою програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» спрямована на створення умов для 

творчого розвитку обдарованої особистості, яка повинна володіти поглибленими фаховими 

знаннями, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-педагогічної діяльності, досвідом 

використання одержаних знань і вмінь; продукувати (створювати) елементи нових знань для 

вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності. Практична підготовка магістрів 

спеціальності поділяється на два види: навчальна та переддипломна практика.  

Навчальна практика студентів має дві складові: наукову і педагогічну. Основною метою 

наукової складової практики студентів є набуття навичок самостійної наукової роботи, розширення 

наукового світогляду, дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним 

теоретичним напрямом дослідження. Задачами наукової складової практики є підготовка матеріалів 

за темою магістерської роботи у вигляді звіту з практики, бібліографічних та патентних досліджень, 

визначення структури та логіки майбутньої магістерської роботи (наукового дослідження). Мета 

педагогічної складової практики – формування первинних навичок і вмінь здійснення педагогічної 

діяльності. Задачами педагогічної складової практики є формування практичних знань з організації 

навчального процесу в університеті; надбання навичок у підготовці методичного забезпечення 

навчального процесу та у застосуванні прогресивних методик викладання професійно орієнтованих 

або фахових дисциплін  

       Переддипломна практика направлена на закріплення теоретичних знань отриманих студентами 

у процесі вивчення нормативних дисциплін фахового спрямування на здобуття освітнього ступеня 

магістра та набуття практичних навичок необхідних для самостійної роботи на посадах: керівник 

підприємства, установи, організації; фінансовий директор; фінансовий аналітик; менеджер з 

управління фінансами (фінансовими ресурсами); керівник фінансової служби підприємства, 

установи, організації; фінансовий експерт; судовий експерт з правом проведення фінансових 

експертиз; спеціаліст-професіонал у сфері фінансового та грошового посередництва, фінансового 

лізингу, кредитній сфері; консультант з управління фінансовими ринками та портфелями цінних 

паперів; науковий співробітник з дослідження фінансів; викладач фінансових дисциплін в освітніх 

закладах, на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та інших посадах фахівців з 

фінансів, банківської справи та страхування.  

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  

1. АТ «ПУМБ», м. Київ 

2. АТ «Банк Національний кредит», м. Київ 

3. ПрАТ «Трансмаш», м. Київ 

4. ТОВ «УкрЮгІмпекс», м. Київ 

5. ПрАТ СК «Провідна», м. Київ 

6. ТОВ «Фоззі-Фуд», м. Київ 

7. ПАТ «Перший інвестиційний банк», м. Київ 

8. АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ 

9. АТ «ПриватБанк», м. Київ 

10. ПАТ КБ «ІдеяБанк», м. Київ 

11. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ 

12. ПАТ КБ «Альфа Банк», м. Київ 

13. АТ «ПУМБ», м. Київ 

 

Назва практики 
Курс / 

семестр 

Академічних 

годин 

Кредитів 

ECTS 

Вид 

контролю 

Навчальна практика  1/2 180 6 залік 

Переддипломна практика  2/3 180 6 залік 

 

 


