
МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ» 

(заочна форма навчання) 

Навчальний рік 2018/2019 

 

1 Спеціальність 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 

2 Освітня програма  Менеджмент державних фінансів 

2
а 

За наявності 

спеціалізацій в межах 

освітніх програм 

Так 

1) кластер спеціалізації "Управління державними та 

місцевими фінансами" 

2)  кластер спеціалізації "Фінансування проектів 

стратегічного розвитку" 

2
б 

Тип освітньої 

програми  
Освітньо-наукова 

3 Отримуваний ступінь 
Магістр  

4 Передбачені 

кваліфікації  

Академічна: магістр з фінансів, банківської справи та 

страхування за спеціалізацією менеджмент державних 

фінансів 

5 Кількість навчальних 

семестрів, обсяг 

програми в кредитах 

ECTS 

4 семестра, 120 кредитів 

6 Мова навчання 
Російська, англійська 

7 Початок навчання  

 
2018 рік 

 

8 Завершення навчання 
2020 рік 

9 Кількість місць  

(ліцензійний обсяг) 
15  

9
а 

в тому числі наявність 

місць державного 

замовлення 

немає 

10 Вартість навчання за 

контрактом 
31 500 грн - за 1 рік навчання  
(ціна актуальна станом на 2017-2018 навчальний рік) 

11 Предмети, що 

вивчаються (основні 

фахові) 

Економічна політика і фінансова безпека держави 

Фінансова політика в умовах глобалізації 

Міжнародні фінансові ринки 

Соціальне страхування 

Бюджетування 

Фінансово-кредитні системи зарубіжних країн 



Міжнародне фінансове право 

Фінансування проектів державно-приватного 

партнерства 

12 Наявність виробничої 

практики 

Виробнича практика відсутня 

Програмою передбачено Науково-дослідна практика (4 

тижні) 

13 WEB – сторінка 

освітньої програми, 

кафедри, факультету  

 Освітня програма:  

http://econom.univ.kiev.ua/departments/finance/magistracy/ 

 Кафедра:  

http://econom.univ.kiev.ua/departments/finance/ 

 Факультет:   

http://econom.univ.kiev.ua/ 

 

Магістерська освітня програма «Менеджмент державних фінансів» готує фахівців, які 

успішно працюють в державних та місцевих органах влади, установах суспільного 

сектору; некомерційних організаціях, благодійних фондах; консалтингових, 

аналітичних, наукових і освітніх закладах; комерційних організаціях, що співпрацюють 

з державними органами.  

Кластер спеціалізації "Управління державними та місцевими фінансами" передбачає 

поглиблення компетенцій управління фінансами держави, регіону, міста в умовах 

глобалізованої економіки, здійснення державного внутрішнього фінансового контролю 

Кластер спеціалізації "Фінансування проектів стратегічного розвитку" передбачає 

набуття компетенцій в наданні аутсорсингових послуг, проведення конкурентних торгів, 

фінансування проектів державного та муніципального розвитку на ринках 

альтернативних інвестицій, залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій. 

 

Контакти керівника та адміністратора освітньої програми  

БОРИНЕЦЬ Станіслав Якович 

тел.: +38(044) 521-32-85 

ПЕТЛЕНКО Юлія Володимирівна 

тел.: +38(044) 521-32-85 e-mail: f_knu@ukr.net 

 

 

  



МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕНЕДЖМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ»  

(заочная форма обучения) 

Учебный год 2018/2019 

1 Специальность 
072 Финансы, банковское дело и страхование 

2 Образовательная программа  Менеджмент государственных финансов 

2
а 

При наличии специализаций 

в рамках образовательных 

программ 

1) кластер специализации "Управление 

государственными и местными финансами" 

2)  кластер специализации "Финансирование 

проектов стратегического развития" 

2
б 

Тип образовательной 

программы  
Образовательно-научная 

3 Степень 
Магистр  

4 Предусмотренные 

квалификации  

Академическая квалификация: 

магистр финансов, банковского дела и 

страхования по специализации менеджмент 

государственных финансов 

5 Количество учебных 

семестров, объем 

программы в кредитах 

ECTS 

4 семестра, 120 кредитов 

6 Язык обучения 
Русский, английский 

7 Начало учебы 

 
2018 год  

 

8 Завершение учебы 
2020 год 

9 Количество мест 

(лицензированный объем) 
15 

9
а 

в том числе наличие мест 

государственного заказа 
нет  

10 Стоимость обучения по 

контракту 

31 500 грн - за 1 год обучения  
(цена актуальна по состоянию на 2017-2018 учебный 

год)  

11 Изучаемые предметы 

(основные по 

специальности) 

Экономическая политика и финансовая 

безопасность государства 

Финансовая политика в условиях глобализации 

Международные финансовые рынки 

Социальное страхование 

Budgeting 

Финансово-кредитные системы зарубежных 

стран  

Международное финансовое право 



Финансирование проектов государственно-

частного партнерства 

12 Наличие производственной 

практики 

Производственная практика не предусмотрена 

Программой предусмотрена Научно-

исследовательская практика (4 недели) 

13 WEB – страница 

образовательной 

программы, кафедры, 

факультета  

 Образовательная программа:  

http://econom.univ.kiev.ua/departments/finance/ma

gistracy/ 

 Кафедра:  

http://econom.univ.kiev.ua/departments/finance/ 

 Факультет:   

http://econom.univ.kiev.ua/ 

 

Магистерская образовательная программа «Менеджмент государственных финансов» 

готовит специалистов, которые успешно работают в государственных и местных 

органах власти, учреждениях общественного сектора; некоммерческих организациях, 

благотворительных фондах; консалтинговых, аналитических, научных и 

образовательных учреждениях; коммерческих организациях, сотрудничающих с 

государственными органами. 

Кластер специализации "Управление государственными и местными финансами" 

предусматривает углубление компетенций управления финансами государства, региона, 

города в условиях глобализации экономики, осуществления государственного 

внутреннего финансового контроля 

Кластер специализации "Финансирование проектов стратегического развития" 

предусматривает приобретение компетенций в предоставлении аутсорсинговых услуг, 

проведение конкурентных торгов, финансирование проектов государственного и 

муниципального развития на рынках альтернативных инвестиций, привлечения 

ресурсов международных финансовых организаций. 

 

Контакты руководителя и администратора образовательной программы 

БОРИНЕЦ Станислав Яковлевич 

тел.: +38(044) 521-32-85 

ПЕТЛЕНКО Юлия Владимировна 

тел.: +38(044) 521-32-85 e-mail: f_knu@ukr.net 

 


