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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»
1 - Загальна інформація
Ступінь вищої освіти та Бакалавр, бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання
4 роки

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія України на період 10 років. Акредитована в
2016 році. Сертифікат про акредитацію серія НД № 0588705 від 7 серпня
2017 року м. Київ.
Термін акредитації до 1 липня 2026 р.
НРК України - 6 рівень, РС>-ЕНЕА - перший цикл, ЕС)Р-ПХ - 6 рівень

Цикл/рівень
Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

2026 р
Нир://рхШ.ес1и/иа/ик/осукпі ргоегаті/

2 - Мета освітньої програми
Формування загальних і пр офесійних компетенцій особистості, висококваліфікованого фахівця,
здатного вирішувати завда ння в галузі фінансів, банківської справи та страхування в сучасних
умовах та розвиток знань, умінь і навичок планової, організаційної, управлінської, аналітичної
роботи.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Орієнтація освітньої
програми

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування має оволодіти
загальновідомими положеннями та результатами сучасних наукових
досліджень у сфері державних та корпоративних фінансів, банківської
справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління
фінансовими ризиками, практикою застосування сучасних фінансових
інструментів

Основний фокус
освітньої програми

Забезпечує отримання загальних та професійних знань, розумінь
фінансів, банківської справи та страхування, які мають універсальний
характер

Особливості програми

Придатність до
працевлаштування

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Багатовекторність і інтеграція підготовки фахівців в галузі фінансів,
банківської справи та страхування
4 - Придатність до працевлаштування
Посади,пов'язані з фінансово-економічною, аналітично - інформаційною діяльністю економічних суб'єктів різних форм власності та
організаційно-правових форм (підприємствах, їх об'єднаннях, банках,

страхових компаніях, інвестиційних фондах, фіскальних
пенсійному фонді, казначействі, брокерських конторах та ін.)
Подальше навчання

органах,

Можливості для продовження навчання на вищому рівні за програмою
циклу вищої освіти РС2-ЕНЕА - другий цикл, Е(2Р-ІХЬ - 7 рівень, НРК 7 рівень.
5 — Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Лекції, практичні заняття, самонавчання, проблемно-орієнтоване
навчання,
інформаційно-комп'ютерні
технології,
ознайомча
і
професійна практики
Оцінювання

Модульний контроль, поточний контроль, самоконтроль, ректорський
контроль, іспит, залік, захист курсової роботи, державний іспит.
Оцінювання навчальних досягнень студентів: 4-бальна національна
шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева
національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна.
6 — Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Володіння знаннями математичного, статистичного та економічного
аналізу в галузі фінансів, банківської справи та страхування

Загальні

ЗК1 - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК2 - знання й розуміння предметної області та професійної
діяльності;
ЗКЗ - здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і
письмово;
ЗК4 - здатність спілкуватися іноземною мовою;
ЗК5 - навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій;
ЗК6 - здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел;
ЗК7 - здатність до професійного спілкування з представниками
інших професійних груп різного рівня (з експертами в інших галузях
знань);
ЗК8 - здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

компетентності (ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ФК1 - загальноекономічна - здатність використовувати економічні
закони і категорії, закономірності та принципи ринкової економіки,
теорію і практику функціонування підприємств, фінансових установ,
банків, страхових компаній в сучасних економічних умовах, чинне
законодавство у своїй практичній діяльності,
використовувати
основні методи макро- та мікроекономічного аналізу для розв'язання
професійних задач;
ФК2 - організаційна - здатність організувати професійну діяльність в
колективі; уміння формулювати і делегувати професійні завдання;
уміння взаємодіяти з іншими особами для досягнення прийнятних
рішень у професійних питаннях;
ФКЗ - аналітична - здатність здійснювати аналітичну обробку
економіко-фінансової інформації, фінансової звітності з метою оцінки
ефективності фінансового управління і функціонування економічних
суб'єктів; здійснювати аналіз результатів діяльності; розв'язувати
нестандартні задачі;
ФК4
управлінська
здатність
ефективно
управляти
фінансово-господарською діяльністю та ризиками підприємств,банків,

страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ;
ФК5 - універсальна - здатність застосовувати знання на практиці;
уміння планувати та розподіляти час; здатність до прийняття рішень;
здатність до аналізу та порівняння отриманої інформації з іншими
джерелами; навики роботи з комп'ютером; дослідницькі навики;
базові професійні знання; базові уявлення про процеси в суспільстві.

7 — Програмні результати навчання
ПРНІ Уміння використовувати економічні закони і категорії,
закономірності та принципи ринкової економіки.
ПРН2 Уміння використовувати у практичній діяльності знання з
теорії грошей, фінансів і кредиту, організації грошово-кредитного
регулювання,
банківської
та
біржової справи, організації
кредитування, інвестування, фінансового менеджменту, оподаткування,
страхування.
ПРНЗ Уміння застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові
акти .
ПРН4 Уміння використовувати у практичній діяльності методи макрога мікроекономічного аналізу для розв'язання професійних задач.
ПРН5 Володіння методологічними основами організації фінансової
діяльності на різних рівнях.
ПРН6 Уміння організувати професійну діяльність в колективі.
ПРН7 Уміння застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові
акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
ІІРН8 Уміння використовувати в науково-фінансовій, аналітичній
роботі, необхідні комп'ютерні програмні продукти.
Г1РН9
Уміння
застосовувати
прикладні
методики
аналізу
економічних і фінансових процесів, використовувати сучасні методи
системного наукового аналізу.
ГІРН10
Уміння аналізувати економічні і фінансові результати
діяльності.
ПРН11
Уміння застосовувати знання та навички для розв'язання
якісних та кількісних задач.
ПРНІ 2 Володіння навичками письмової та усної презентації
наукового та практичного матеріалу.
ПРН13 Уміння використовувати професійно-профільовані знання й
практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах
управління
фінансово-господарською
діяльністю
економічних
суб'єктів, їх об'єднань, банків, страхових компаній, інвестиційних
фондів і т.д.
П Р Н І 4 Уміння управляти фінансовими ризиками.
П Р Н І 5 Уміння застосовувати отримані знання на практиці.
ПРНІ6
Уміння
приймати
рішення;
навички
економічного і
фінансового аналізу та уміння порівнювати отриману інформацію з
іншими джерелами.
П Р Н І 7 Уміння використовувати комп'ютерну техніку та програмне
забезпечення, навики роботи з комп'ютером.
ПРНІ 8 Володіння знаннями про процеси в суспільстві.
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Розробники програми:
1 доктор наук, 2 кандидати наук, доценти. Всі розробники є штатними
співробітниками
ДВНЗ
«Приазовський
державний
технічний
університет».
Гарант освітньої програми: Омельченко Л.С. - к.е.н., завідувач кафедри

