
 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

 освітньої діяльності Економіко-

технологічного інституту ім. Р. Ельворті 

 з підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня 

 за спеціальністю  

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

Код та найменування 

спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня кваліфікація Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування 

Тривалість навчання 3 роки 10 місяців 

Обсяг освітньої програми 

бакалавра 

Обсяг освітньої програми бакалавра 240 кредитів ЄКТС; 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має 

право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів 

ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми 

підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в 

межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими 

спеціальностями. 

Не менше 50% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

стандартом вищої освіти. 

 

Перелік компетентностей випускника,  перелік основних компетентностей, 

якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти: 

 
Компетентності випускника 
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ІК 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми 

в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих 

методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов 

і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та 

навчальної діяльності. 
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ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 



ЗК 6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 9 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 10 Здатність працювати у команді. 

ЗК 11 
Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 12 Здатність працювати автономно. 

ЗК 13 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК 14 

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 
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СК 1 
Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 
економічні явища. 

СК 2 
Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

СК 3 

Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

СК 4 
Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. 

СК 5 
Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК 6 
Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 
отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

СК 7 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

СК 8 
Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

СК 9 Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

СК 10 
Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 

рішення. 

СК 11 
Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

 

Результати навчання 

У результаті навчання випускник набуде таких вмінь: 

1 
Здатність розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

2 
Здатність розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

3 
Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

4 

Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових 

ринків, банківської системи та страхування. 

5 
Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 



фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

6 
Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

7 
Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

8 
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та 

програмні продукти. 

9 
Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 
інформацію. 

10 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

11 
Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

12 
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  

13 
Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових 
процесів 

14 
Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів 

15 Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

16 
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 

17 Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

 18 
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні. 

19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

20 
Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові 
рішення. 

21 
Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

22 
Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 
демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні. 

23 
Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця 
предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми 
рухової активності для ведення здорового способу життя 

 

Придатність до працевлаштування 

 

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування може працювати на 

підприємствах різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності, у банках та інших фінансових 

установах, у страхових компаніях, бюджетних установах, у податкових та інших 

контролюючих органах, державних органах. 

Випускники можуть претендувати на посади за такими кодами 

класифікацій професій (згідно з Національним класифікатором України 

«Класифікатор професій ДК 003:2010»):  

146 – менеджери (управителі) у фінансовій діяльності;  



1231 – керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та 

адміністративних підрозділів та інші керівники;  

341 – фахівці в галузі фінансів;  

3436 – помічники керівників.  

Бакалаври фінансів, банківської справи та страхування можуть 

працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: 

начальник фінансового відділу (1231); менеджер (управитель) із надання 

кредитів (1463); менеджер (управитель) у сфері пенсійного недержавного 

страхування (1466); менеджер (управитель) із страхування (1465); менеджер 

(управитель) із фінансового посередництва (1469); брокер (3411); дилер (3411); 

фахівець з управління активами (3411); агент страховий (3412); страхувальник 

(3412); експерт-консультант із страхування (3417); офісний службовець 

(страхування) (3432); менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері 

фінансів (1467); помічник керівника підприємства (установи, організації) 

(3436.1). 

 

Академічні права випускників:  

Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.  

Наявність документу про загальну середню освіту або диплому освітньо-

професійного ступня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста).  

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти підготовки бакалавр 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  проводиться у 

формі атестаційного екзамену зі спеціальності. 


