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Цей сегмент економіки надає найбільшу
кількість робочих місць у приватному секторі
Франції і нараховує 400 тис. працівників (майже
50 % управлінських та адміністративних кадрів).
Він зазнав безліч змін: приватизація, введення
єдиної європейської валюти, зростання
конкуренції в Європі, послаблення міжнародної
регламентації,
розповсюдження
нових
технологій (які усунули низькокваліфікованих
робітників, та надають доступ клієнтам до
мережі Інтернет), зобов’язання співпрацювати з
владою у справі боротьби з відмиванням грошей
терористичних мереж або мафії, фінансова криза
тощо.
Банки змінюються відповідно до нових умов,
постійно підвищують кваліфікацію свого
персоналу, диверсифікують пропоновані ними
послуги (наближення відділень банків до
споживача, інвестиційний консалтинг, фінансові
операції та операції з цінними паперами, бізнесаналітика, страхування та подорожі). Так і
транскордонні злиття і поглинання банків стають
одним із проявів фінансової глобалізації.

ORGANIZATION OF STUDIES IN FRANCE
Студенти, які бажають отримати освіту у цій сфері, мають широкий вибір можливостей:
навчання, наприкінці якого отримуються дипломи від BTS (Свідоцтво технічного спеціаліста з
вищою освітою) до Магістра, може відбуватися у ліцеях, інститутах або університетах.
Свідоцтво технічного спеціаліста з вищою освітою — BTS (тривалість навчання 2 роки),
підготовка за напрямами:
- «Споживчий ринок»;
- «NCR» (переговори і робота з клієнтами);
- «MUC» (управління бізнес-одиницями).
УНІВЕРСИТЕТИ
Студенти, які бажають отримати освіту у цій сфері, мають широкий вибір можливостей:
навчання, наприкінці якого отримуються дипломи від BTS (Свідоцтво технічного спеціаліста з
вищою освітою) до Магістра, може відбуватися у ліцеях, інститутах або університетах.
Свідоцтво технічного спеціаліста з вищою освітою — BTS (тривалість навчання 2 роки),
підготовка за напрямами:
- «Споживчий ринок»;
- «NCR» (переговори і робота з клієнтами);
- «MUC» (управління бізнес-одиницями).
УНІВЕРСИТЕТИ
DUT (тривалість навчання 2 роки), підготовка за напрямами:
- «ТС» (механізми комерціалізації);
- «GEA» (менеджмент підприємств та оргагнізацій).
БАКАЛАВРАТ
-Диплом бакалавра економічних наук; диплом бакалавра професійного спрямування за більш
ніж тридцятьма напрямками (управління майном, робота з клієнтами).
-MSG — спеціаліст у галузі менеджменту (тривалість навчання 2 роки), допускають студентів,
які пройшли дворічний курс вищої освіти у галузі управління. Зарахування здійснюється на
конкурсній основі.
Більше ніж 30 університетів пропонують освітній курс за цією спеціальністю (фінанси
підприємства, фінансові ринки, продаж, маркетинг).
Детальнішу інформацію про конкурс «Message», див. на www.ups-tlse.centredoc.eu/opac/doc_
num.php?explnum_id=196
IUP — ІНСТИТУТИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ПРИ УНІВЕРСИТЕТАХ, (тривалість навчання
2 роки), допускають студентів, які пройшли дворічний курс вищої освіти. Зарахування
здійснюється на конкурсній основі.
- Університет Екс-Марсель 2, ISAFI (Вищий інститут бізнесу та міжнародних фінансів), www.
isafi.fr
- Університет Анже, ESEMAP (Вища школа економіки і управління), www.univ-angers.fr
- Університет Кан, IUP (інститут фахового спрямування) «Банківська справа, фінанси та
страхування»: фінансовий інжиніринг та ринки контроль ризиків, www.unicaen.fr/iupbanque
- Університет Ліон 2, FSEG (Факультет економічних наук та управління): банки, фінанси та
контроль за ризиками, www.eco.univ-lyon2.fr
- Університет Нант: фінанси, банківська справа, страхування і морська логістика, IUP (Інститут
фахового спрямування) — Інститут економіки та менеджменту: фінанси та міжнародний IEP

бізнес, www.iemniae.univ-nantes.fr
- Університет Париж-Дофін: управління, www.dauphine.fr
Детальніше про IUP: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
МАГІСТРАТУРА
• Фахова/наукова магістратура (тривалість навчання 5 років)
В актуарній науці існує багато спеціалізацій: банківське та фінансове право, фінансовий
інжиніринг, аудит, фінансова аналітика, управління, оборотні кошти, управління ризиками,
міжнародний фінансовий аналіз тощо (більше 80 спеціальностей у каталозі CampusFrance).
На вступ мають право студенти, які закінчили перший цикл вищої освіти за суміжною
дисципліною або мають MSG (спеціаліст у галузі менеджменту).
МАГІСТЕРІУМ (тривалість навчання 3 роки), допускають студентів, які пройшли дворічний
курс вищої освіти. Зарахування здійснюється на основі жорсткого конкурсу. Обмежена
кількість мість, інтенсивний ритм навчання.
- Університет Бордо 4, MACEF, Магістеріум: економіка та міжнародні фінанси, www.magefi.ubordeaux4.fr
- Університет Париж 1: Магістеріум: фінанси та фінансовий менеджмент, www.univ-paris1.fr
- Університет Париж 2, Магістеріум: банк і фінанси, www.mbfassas.com
- Університет Париж-Дофін: банк і фінансове страхування, www.mbfa-dauphine.fr
Детальнішу інформацію про Магістеріум: AGEMA (Генеральна асоціація відповідальних за
магістеріуми) www.magistere.org/magistere.html
— ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ НАУК
Відділення економіка-фінанси готує висококваліфікованих спеціалістів банківської справи.
БІЗНЕС-ШКОЛИ
До навчального комплексу яких входять підготовчі класи.
70 бізнес-шкіл, де освітні програми розраховані на 4-5 років. Набір відбувається таким
чином: студент подає один пакет документів, який є доступним для всіх шкіл, обєднаних
спеціально для проведення конкурсу.

Міністерство економіки, промисловості та зайнятості, www.minefi.gouv.fr
Французька асоціація банків, www.afb.fr
Банк Франції, www.banque-france.fr
Центр підготовки у банківській справі, www.cfpb.fr
Центри підготовки у банківській справі та фінансах (неповна зайнятість), www.banqueapprentissage.com
Конференція Вищих шкіл (CGE), www.cge.asso.fr
Французька банківська федерація, www.lfbf.fr
Союз незалежних актуаріїв-консультантів та актуаріїв-експертів (SACEI), www.lsacei.org
Перелік 10 навчальних закладів, визнаних у сфері підготовки у галузі актуарних професій:
Інституту фінансових наук та страхування при університеті м.Ліона (ISFA), Інститут статистики
при університеті Парижа (ISUP), Університет Луї Пастера м. Страсбург, Євро-інститут актуаріїв
університета м.Брест (EURIA), Університет Париж-Дофін, Вища національна школа статистики
та економічного управління (ENSAE), Вища школа економічних та комерційних наук (ESSEC),
Національна консерваторія мистецтв та ремесел (CNAM), Центр актуарних досліджень (CEA),
Інженерний коледж.
Інститут актуаріїв, www.institutdesactuaires.com
Магістеріуми з економіки, економетрики, управління, господарського права,
www.magistere.org/liste.html
Журнал «Банк», www.revue-banque.fr
«Журнал фінансової економіки», www.laef.asso.fr
Відомості про професії та підготовку у банківській сфері, www.lesclesdelabanque.com

Keywords
ancient – anthropology – antiquity – archaeology – archaeological sciences – archives – art
– Christianity – civilization – classics – conservation – conservator – contemporary – culture
–economics – environment – epistemology – geography – heritage – historic monuments –
historical parks – history – history of art – humanities –industrial legacy – international relations
– knowledge – law – literature – management – materials – mediation – memory – mobility
– modern – museum – musicology – origins – philology – philosophy – politics – power –
prehistory – preventive archaeology – protohistory – religion – sciences of society – human
sciences – social sciences

- ACCES: www.concours-acces.com
- PASS: www.concours-pass.com/concours-grandes-ecoles-commerce.cfm
- PRISM (7 шкіл ISEG): www.concours-prism.com
- SESAME: www.concours-sesame.net
- TEAM: www.concours-team.net
Вищі бізнес-школи часто пропонуютьспеціалізацію у галузі фінансів. Набір відбувається
після підготовчих класів економічного або комерційного спрямування.
Зарахування також може відбуватись на підставі:
- спільного конкурсу BCE-CCIP, (40 шкіл), www.prepa-hec.org/concours
спільного конкурсу ECRICOME (6 шкіл), для іноземних кандидатів конкурс — UNIVERSA,
www.ecricome.org

СПЕЦІАЛІЗОВАНА МАГІСТРАТУРА
Престижне та дороге навчання. Перелік дипломів цього рівня див. на сайті CGE (Конференція
вищих шкіл): : www.cge.asso.fr/cadre_accreditations.html
Подвійний диплом з менеджменту банківської справи: HEC/CFPB (Центр підготовки у галузі
банківської справи), www.cfpb.fr

Корисні посилання
Наукова діяльність у банківській сфері:
Національний центр наукових досліджень, www.cnrs.fr
Аспірантура при HEC, спеціалізація фінанси, www.hec.fr

Детальніше про дипломи, спеціальності та внз можна дізнатись на сайті
CampusFrance
Онлайн-каталог CampusFrance містить інформацію про усі види навчання від рівня “бакалавр” до
рівня “аспірант” ( PhD)
campusfrance.org>навчання та наукові дослідження у Франції
L (Бакалаврат) – M (Магістратура): пошукова система за рівнями і галузями дає змогу знайти всі галузі та
заклади за конкретною спеціальністю
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue
D (аспірантураPhD): довідник навчальних закладів аспірантури пропонує можливість спеціалізованого
пошуку
www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse: онлайн-каталог стипендіальних програм
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

