
ЛУЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЛТЕУ  
 

Фінанси – це мистецтво та професія водночас,  
що потребує таланту і терпіння.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Фінанси, банківська справа і страхування» - це 
сучасна і престижна спеціальність, здобувши яку, Ви 
без проблем знайдете своє місце у професійній 
діяльності. Якщо Ви захоплюєтесь точним науками і з 
цікавістю стежите за новинами економіки і бізнесу, то 
професія фінансиста саме для Вас! 

Навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа та страхування» дає студентам ґрунтовні 
знання з теорії фінансів і банківської справи, 
менеджменту, маркетингу, прогнозування і 
планування в умовах ринку, статистики, обліку і 
економічного аналізу. Це дозволить майбутнім 
фахівцям оволодіти практичними прийомами і 
методами управління фінансами підприємств реальної 
економіки та фінансового сектору, органів місцевого 
самоврядування, управляти коштами фондів 
страхування; знати сучасну систему оподаткування, 
діагностувати фінансовий стан підприємства і 
здійснювати антикризове управління. 

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування» проходять практику, 
стажування та в подальшому мають широку сферу 
працевлаштування в організаціях, підприємствах і 
установах різних галузей діяльності та форм власності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дана спеціальність досить 

багатогранна, завдяки чому 
грамотний фінансист може 
побудувати кар’єру і на 
державному підприємстві або 
службі, і в приватній компанії, і 
працюючи «на себе». 

, 
 

 

- дилер та  брокер; 

-  агента страхового; 

-  бухгалтера; 

-  касира-експерта; 

-  інспектора податкової служби; 

-  інспектора-ревізора; 

-  інспектора митної служби; 

-  касира в банку. 

 
 

 

ЯКІ ПОСАДИ МОЖЕТЕ ОБІЙМАТИ: 

 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 



ЛУЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЛТЕУ|    

 

 

 
 

 
 
Галузь діяльності фінансиста - планування та управління фінансовими 

потоками. Головне завдання фінансиста - планувати, куди вкласти гроші; 

кому, у кого і скільки позичити; які акції придбати і як вигідно продати свої; 

вміти раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення 

витрат і збільшення прибутку, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий 

контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати 

заощадження від інфляції.  
 

 

 
 

«У житті неминучі дві речі - смерть і податки». - Б. Франклін. 

"Податок - це дозволена форма грабежу».- Хома Аквінський, філософ XIII 
століття. 

«Виплата податків за шкалою податкових ставок - це податок на совість 
більшою мірою, чим прибутковий податок». - Дж. С. Мілль (1806-1873). 
Англійський філософ і економіст. 

«Податки - це ціна цивілізованості суспільства». Напис на фасаді 
Міністерства внутрішніх доходів США. 

«Ти можеш не помітити, що у тебе все йде добре. Але податкова служба 
нагадає». - П. Данінос. 

«Якщо ви дієте, порушуючи правила, вас штрафують; якщо ви дієте по 
правилах, вас оподатковують».-  Лоуренс Дж. Пітер. 

 

 

 мати  аналітичний склад розуму; 

 стратегічно  мислити; 

 бути відповідальним, уважним, рішучим; 

 вміти ризикувати. 

 

Трохи про податки … 
 

Майбутній фінансист повинен: 

Чому це цікаво і актуально? 
 


