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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Опис освітньої програми

Ступінь вищої освіти Молодший спеціаліст

Галузь знань
07 "Управління та адміністрування"

07 "Management and Administration"

Спеціальність
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

072 «Finance, Banking and Insurance»

Спеціалізація Фінанси, банківська справа та страхування

Кваліфікація Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування

Тип диплома та обсяг програми
одиничний;
120 кредитів; 2 р.

Навчально-виховний підрозділ
Рівненський коледж Університету «Україна»
Циклова комісія фінансів та банківської справи

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України

Період акредитації Акредитована в 2013 р. на період 5 років

Рівень програми FQ-EHEA – початковий цикл, EQF LLL – 5 рівень, HPK – 5 рівень

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання

Наявність атестата повної загальної середньої освіти

 

А

Мета освітньої програми:
Надання студентам знань щодо побудови фінансової системи та її ролі для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності фінансових 
відносин, особливостей функціонування фінансового ринку, діяльності фінансових інституцій, методів формування і використання фінансових ресурсів 
на макро- та мікрорівнях, формування вмінь та практичних навичок застосування сучасних інструментів фінансового управління у сферах 
оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових 
ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

В Характеристика програми

 Предметна область Державні фінанси, Корпоративні фінанси, Фінансовий ринок та фінансові послуги («Управління та 



адміністрування», «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 
Основний фокус програми та 
спеціалізації

Загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування з поглибленою спеціальною підготовкою у сфері 
державних і корпоративних фінансів та функціонування фінансового ринку.

 Орієнтація програми

Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері державних та 
корпоративних фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління фінансовими 
ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках
яких можлива подальша професійна і наукова кар’єра.

 Особливості та відмінності
Протягом навчання застосовуються інноваційні технології електронного навчання на власних віртуальних 
навчальних ресурсах.

C Працевлаштування та продовження освіти

 Професійні права
Випускники можуть працювати у кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового 
посередництва, на підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.

 
Продовження освіти (академічні 
права)

Продовження освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

D Стиль та методика викладання

 Підходи до викладання та навчання

Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, 
наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до участі у проектних роботах, конкурсах, олімпіадах та 
науково-дослідних заходах. Залучення до проведення занять кваліфікованих практикуючих фахівців. Переважно 
заняття відбуваються в малих групах із предметними дискусіями. Застосовуються інноваційні технології 
електронного навчання

 Форми контролю
Письмові та усні екзамени, звіти з індивідуальних та колективних проектів, усні презентації, поточний контроль, 
захист практик.

Е Програмні компетентності

 Загальні компетентності

1. Уміння спілкуватися усно та в письмовій формі першою мовою.
2. Уміння спілкуватися другою мовою.
3. Здатність навчатися.
4. Здатність продукувати нові ідеї (творчість).
5. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
6. Уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати задачі.
7. Уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях.
8. Уміння приймати обґрунтовані рішення.
9. Уміння працювати в команді.
10. Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху.
11. Уміння думати абстрактно, аналізувати та синтезувати.
12. Уміння працювати самостійно.
13. Навички використання інформаційних та комунікативних технологій.
14. Уміння адаптуватися та працювати в нових ситуаціях.
15. Уміння оцінювати та підтримувати якість виконаної роботи.

 Професійні компетентності 1. Базові знання наукових понять і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування фінансової 
системи, міжнародних, державних та корпоративних фінансів.
2. Здатність розглядати фінансову систему як комплекс взаємопов’язаних ланок.



3. Знання основ побудови бюджетної системи, форм і методів планування бюджетів, механізмів функціонування 
міжбюджетних відносин, напрямів реалізації бюджетного процесу.
4. Здатність аналізувати й оцінювати ефективність державної фінансової політики та міжбюджетних відносин.
5. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану і визначати ефективні напрями розвитку фінансової діяльності та 
нарощення фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.
6. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для 
формування фінансових планів, розробляння елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової та 
інвестиційної, зовнішньоекономічної політики суб’єктів господарювання.
7. Уміння організувати грошові розрахунки, надавати банківські , страхові, брокерські та інші фінансові послуги, 
включаючи організацію обслуговування клієнтів у процесі споживання фінансових послуг, здійснювати операції з 
цінними паперами.
8. Здатність здійснювати аналіз ефективності функціонування податкової системи, рівня податкового 
навантаження та формувати податкову звітність.
9. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність та іншу фінансову документацію.
10. Здатність до цілісного уявлення про взаємозв’язок, взаємовплив та взаємообумовленість показників 
фінансового стану суб’єктів господарювання та організацій, що функціонують у сучасних ринкових умовах.
11. Уміння використовувати методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємств та фінансових 
установ.
12. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, 
фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, 
використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права.

F Програмні результати навчання

 

1. Знання і здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які використовуються у фінансах.
2. Знання та здатність до аналізу й оцінювання макроекономічних показників, показників ефективності грошово-кредитної, бюджетної, податкової 
політики.
3. Здатність до аналізу фінансового стану підприємств, банків, страхових компаній, інших фінансово-кредитних установ та оцінювання ефективності їх 
фінансово-економічної діяльності.
4. Оволодіння навичками фінансового планування та прогнозування на макро- та мікрорівнях.
5. Здатність продемонструвати знання та розуміння основ організації фінансів на підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях, 
бюджетних установах, у державних фінансових органах та основ функціонування фінансового ринку.
6. Оволодіння робочими навичками працювати самостійно або у групі, уміння отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну 
сумлінність та унеможливлення плагіату.
7. Знання щодо використання електронних систем передавання банківської інформації, систем автоматизації банків, міжбанківських та інших платіжних 
систем, інформаційних систем державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем.
8. Здатність використовувати професійні знання і практичні навички у процесі проведення розрахунків показників фінансового стану підприємств, банків,
страхових компаній, формування їх фінансових планів та прогнозів, здійснення поточної фінансової роботи.
9. Здатність використовувати професійні знання для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово-економічних процесів.
10. Здатність використовувати професійні знання і практичні навички у сфері державних фінансів, корпоративних фінансів, міжнародних фінансів та 
фінансового ринку для прийняття оптимальних управлінських рішень

 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 № Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ



І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Цикл 
загальної 
підготовки

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1.1.1.

Українознавство: 6 180  

Історія України 2 60 дз

Україна в контексті світового розвитку 2 60 дз

Історія української культури. 2 60 дз

1.1.2. Українська мова: практична стилістика ділових паперів 4 120 і

1.1.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 і

1.1.4. Фізичне виховання 5 150 з

1.1.5. Безпека життедіяльності. Цивільний захист 2 60 з

1.1.6. Екологія та екологічна етика 3 90 з

1.1.7. Інформаційні технології 4 120 і

1.1.8. Основи наукових досліджень 3 90 з

1.1.9. Вища математика 4 120 і

1.1.10. Статистика 3 90 з

1.1.11. Мікроекономіка 3 90 і

1.1.12. Макроекономіка 4 120 і

1.1.13. Політична економія 4 120 і

1.1.14. Теорія ймовірності та математична статистика 4 120 з

1.1.15. Економічний аналіз 2 60 з

Всього обов’язкових дисциплін п. 1.1. 57 1710  

1.2. Дисципліни вільного вибору студентів

1.2.1. Соціологія 3 90 з

1.2.2. Правознавство 3 90 з

1.2.3. Психологія 3 90 з

1.2.4. Історія економіки та економічної думки 4 120 з

Всього вибіркових дисциплін п. 1.2. 13 390  

1.3. Факультативні дисципліни (позакредитна)

1.3.1. Інвалідність і суспільство  30  

Всього за циклом п.1. 70 2100  

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2. Цикл 
професійної 
підготовки

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни

2.1.1. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 3 90 з

2.1.2. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних 
установах

4 120 і



2.1.3. Економіка підприємства 4 120 і

2.1.4. Фінанси 4 120 і

2.1.5. Гроші і кредит 3 90 і

2.1.6. Податкова ситема 4 120 і

2.1.7. Бухгалтерський облік і звітність комерційних банків 6 180 і

2.1.8. Банківські операції 4 120 і

Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 32 960  

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів

2.2.1. Страхування 3 90 з

2.2.2. Казначейська справа 4 120 з

2.2.3. Бюджетна система 3 90 з

Всього вибіркових дисциплін п. 2.2. 10 300  

Всього за циклом п.2. 42 1260  

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Ознайомча практика 3 90 дз

Навчальна практика 3 90 дз

Всього 6 180  

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Підсумкова атестація 2 60

Всього дисциплін вільного вибору студентів 690

РАЗОМ: 120 3600
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