
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

 

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»  
Гарант програми – Безпаленко Ольга Володимирівна -кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, факультет фінансів http://kumr.edu.ua/kafedra-finansiv//  

Галузь знань    07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальність   072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Обсяг програми   240 кредитів ЄКТС  

Тривалість програми  3 роки 10 місяців  

Форма навчання   Денна / заочна  

 

Мета освітньо-професійної програми  

Метою освітньо-професійної програми є формування у майбутнього фахівця 

здатності динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з 

автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних 

питань у галузі фінансів, банківської справи та страхування та  підготовка до успішного 

засвоєння програм вищих ступенів освіти. 

Особливості освітньо-професійної програми  

Програма передбачає вивчення широкого кола економічних систем та процесів, 

починаючи від макроекономічних (включаючи їх еволюцію) та закінчуючи 

мікроекономічними системами та процесами; ґрунтується на розумінні економічних теорій 

і законодавчо-нормативних документів. Забезпечує формування базового рівня знань та 

навичок з фінансів, банківської справи та страхування. Орієнтована на базову спеціальну 

підготовку сучасних фінансистів, працывнків банківської та страхової сфер, підприємців, 

економістів тощо. Формує фахівців з фінансів, банківської справи та страхування з творчим 

мисленням, здатних використовувати існуючі методи фінансового аналізу з використанням 

новітнього програмного забезпечення 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 

Перевагами випускників програми є поглиблені знання у сфері фінансів, а також володіння 

професійними і «м’якими» навичками, серед яких: знання теоретичних питань фінансів, 

страхування і банківської справи, фінансової політики та управління фінансами на усіх 

рівнях господарювання; уміння проводити аналіз фінансової практики, процесів і явищ; 

розуміння особливостей управління фінансами у приватному і публічному секторах 

економіки, на фінансовому і страховому ринках, а також у сфері міжнародних фінансових 

відносин; уміння працювати самостійно і в команді; здатність критично та креативно 

мислити; здатність до професійного та особистісного розвитку. 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 

випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами 

робіт: 

• керівник фінансового підрозділу (1231);  

• керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами 

(1210.1); 

• керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком (1210.1);  

• директор фінансовий (1231); 

• начальник планово-економічного відділу (1231);  

• начальник фінансового відділу (1231);  

• менеджер (управитель) із грошового посередництва (1461);  

• менеджер (управитель) із фінансового лізингу (1462);  

• менеджер (управитель) із надання кредитів (1463); 
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• менеджер (управитель) із страхування (1465); 

• менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування (1466);  

• менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів (1467); професіонали 

з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій (2414);  

• науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та 

організацій) (2414.1);  

• професіонал з корпоративного управління (2413.2);  

• професіонал з управління активами (2413.2); аналітик з питань фінансово-економічної 

безпеки (2414.2);  

• консультант з ефективності підприємництва (2419.2);  

• інспектор фінансовий (2419.3);  

• казначей (2419.3);  

• спеціаліст державної служби (2419.3); 

• агент податковий (3429);  

• головний державний податковий інспектор (3442);  

• державний податковий інспектор (3442);  

• ревізорінспектор податковий (3442);  

• фінансові та інвестиційні консультанти (2412);  

• фінансові аналітики (2413); 

• страхові представники (3321). 

 Програмні результати навчання: 

 Після закінчення освітньої програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» випускники мають сформувати такі результати навчання:  

• уміння планувати та управляти часом у професійній діяльності; підтримувати 

належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування;  

• уміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності; проводити дослідження на 

рівні бакалавра, зокрема здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію з 

різних джерел;  

• демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації 

державною та іноземними мовами; демонструвати навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним; 

проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти в новій ситуації;  

• виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера; 

уміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям і 

нефахівцям у фінансовій сфері; дотримуватися професійних етичних стандартів;  

• діяти соціально-відповідально та громадянсько свідомо на основі етичних міркувань 

(мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності;  

• застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти в міжособистісному 

спілкуванні й демонстрації власних результатів;  

• уміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності 

функціонування та розвитку фінансових систем;  

• показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових 

систем, фінансової термінології; 

• виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх 

взаємозв’язки з національною та світовою економіками; застосовувати теоретичні 

знання та практичні навички для їх використання у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку; 

• визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем;  



• застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 

інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

• збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні 

та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання 

необхідних інструментальних засобів;  

• обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, 

прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах;  

• демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 

фінансової, статистичної та пов’язаної інформації;  

• виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

формувати та реалізовувати комунікації у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування;  

• уміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування;  

• виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування в 

міжнародному контексті. 

 


