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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», спеціалізація «Фінансова безпека бізнесу»
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Вищий навчальний заклад «Університет економіки і права
«КРОК»
Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Фінансова безпека бізнесу
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання 4 роки

Наявність акредитації
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,
Цикл/рівень
ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

Наявність повної загальної середньої освіти, наявність
ступеня молодший спеціаліст
українська
До 2021 р.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/litsenzuvannia-taakredytatsiia
2 – Мета освітньої програми

Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення
професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область

Об’єкти вивчення:
теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади
устрою, принципів і механізму функціонування та розвитку
фінансових систем.
Цілі навчання:
здобуття знань і умінь у сфері фінансів, банківської справи та
страхування на макро- і макрорівнях, що надасть можливість
самостійно розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
прикладні проблеми у динамічному середовищі.
Теоретичний зміст предметної області
поняття, категорії, теорії та концепції фінансової науки, які
визначають тенденції і закономірності функціонування і
розвитку фінансів, банківської справи та страхування
Методи, методики та технології:
загальнонаукові та спеціальні методи, методики та технології

фінансової науки і практики.
Інструменти:
сучасні інформаційно-аналітичні програмні продукти та
системи, стандартні та спеціалізовані галузеві програми
Орієнтація програми академічна. Програма орієнтована на
Орієнтація освітньої
підготовку бакалаврів з фінансів, банківської справи та
програми
страхування
Загальна освіта за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
Основний фокус
освітньої програми та справа та страхування», ключові слова: фінанси, фінансист,
сфери та ланки фінансової системи, форми та види фінансів,
спеціалізації
банківська система, банківський продукт, кредит, кредитна
система, страхування, страхова діяльність, страховий продукт,
ринок страхування, суб’єкти страхування.
Особливості програми Практико-орієнтоване навчання
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання
Викладання та
навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Здатність випускників здійснювати фінансову роботу в сфері
фінансів, банківської справи та страхування і займати посади
фахівця виконавського рівня на підприємствах, організаціях та
установах будь якої організаційно-правової форми. Право
обіймати первинні посади згідно класифікатора професій
України ДК 003-2010:
Продовження навчання здобувачів вищої освіти для
отримання освітнього ступеня «Магістр»
5 – Викладання та оцінювання
Студентcько-центроване, проблемне і практико-орієнтоване
навчання, самонавчання. Лекційні заняття мають науковопізнавальний інтерактивний характер. На практичних заняттях
поширеними є кейс-методи, ділові ігри, ситуаційні завдання,
підготовка презентацій та стендових доповідей з
використанням сучасних комп’ютерних програм. У навчанні
особлива увага приділяється особистісному розвитку, роботі в
колективі, формуванню лідерських якостей, вмінню
презентувати
результати
досліджень,
готовності
продовжувати самоосвіту в майбутньому.
Система оцінювання знань за змістовними компонентами
освітньої програми складається з поточного та підсумкового
контролю. Поточний контроль знань здобувачів проводиться в
усній (опитування за результатами опрацьованого матеріалу) і
письмовій формах (розв’язування тестових і кейсових
завдань). Підсумковий контроль знань у вигляді
екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з подальшою
усною співбесідою. Підсумкова атестація – комплексний
екзамен за фахом.
6 – Програмні компетентності
Здатність комплексно розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері фінансів, банківської
справи та страхування в процесі професійної діяльності, що
передбачає застосування теорій і методів фінансової науки і
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні
компетентності (ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

ЗК1. 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.
ЗК2. Здатність вчитися та бути готовим до застосування
набутих знань.
ЗК3. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу як
інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень на
основі логічних аргументів і перевірених фактів.
ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК5. Соціальна відповідальність та екологічність мислення.
ЗК6. Здатність спілкуватись державною та іноземними мовами
як усно, так і письмово.
ЗК7. Здатність зосереджуватись на якості та результаті при
виконанні завдань.
ЗК8.
Навички
використання
інформаційних
та
комунікативних технологій.
ЗК9. Здатність визначати, формулювати і вирішувати
проблеми.
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії, уміння працювати
автономно та в команді.
ЗК11. Здатність презентувати результати проведених
досліджень.
ЗК12. Здатність планувати час та управляти ним.
ЗК13. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до
збереження та дбайливе ставлення до навколишнього
середовища.
ЗК14. Уміння дотримуватись норм здорового способу життя та
впроваджувати їх у особистій та професійній діяльності.
ФК1. Знання та розуміння предметної області своєї професії.
ФК2. Уміння застосовувати фахові знання на практиці.
ФК3. Здатність формувати фінансову інформацію для
проведення макро- та мікроекономічного аналізу.
ФК4.
Здатність
використовувати
математичний
інструментарій
дослідження
економічних
процесів,
розв’язання прикладних фінансових та оптимізаційних
завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ФК5. Здатність до відображення відомостей про діяльність
суб’єктів усіх рівнів, їх систематизація та узагальнення у
фінансовій звітності, інтерпретація для задоволення
інформаційних потреб осіб, які приймають рішення.
ФК6. Здатність до застосування знань фінансового права,
бюджетного,
податкового,
банківського,
страхового
законодавства у практичній діяльності.
ФК7. Здатність проводити аналіз фінансово-господарської
діяльності з метою прийняття управлінських рішень.
ФК8. Здатність проводити фінансовий аналіз з використанням
сучасних
спеціалізованих
інформаційних
систем
і
комп’ютерних технологій.

Когнітивна
(пізнавальна сфера)

ФК9. Здатність формувати і застосовувати фінансовоінформаційну підтримку управління з використанням
сучасного технічного та методичного інструментарію.
ФК10. Здатність застосовувати основні методики проведення
фінансового аналізу у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
ФК11. Здатність здійснювати фінансовий контроль з метою
забезпечення ефективного функціонування системи, оцінки
результатів роботи, виконання планів, визначення порушень
норм і стандартів підвищення відповідальності.
ФК12. Здатність здійснювати контроль за дотримання норм
чинного законодавства для збереження та ефективного
використання ресурсів, досягнення високих кінцевих
результатів роботи.
ФК13. Здатність підтримувати належний рівень економічних
знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.
ФК14. Здатність до співпраці з діловими партнерами і
клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні
комунікації.
ФК15. Здатність працювати у міжнародному середовищі на
основі поваги до різноманітності та мультикультурності,
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн,
розпізнавання міжкультурних проблем у професійній
практиці.
7 – Програмні результати навчання
ПРН1. Називати та відтворювати основні положення
фінансового законодавства, національних і міжнародних
стандартів фінансової діяльності.
ПРН2. Визначати зміст базових понять з теорії фінансів,
банківської справи та страхування, діяльності суб’єктів
фінансового ринку, а також світоглядних та суміжних наук.
ПРН3. Визначати основні функції фінансової системи,
розуміти її структуру та характеристики.
ПРН4. Пояснювати особливості організації та функціонування
грошово-кредитної, бюджетно-податкової та банківської
системи.
ПРН5. Аналізувати фінансовий потенціал території.
ПРН6. Виявляти і пояснювати принципи і методи організації
фінансів, банківської справи та страхування.
ПРН7. Розробляти, просувати та реалізовувати банківський
продукт.
ПРН8. Ідентифікувати фінансову документацію та вміти
правильно нею користуватися.
ПРН9. Організовувати процес фінансово-господарської
діяльності на основі використання сучасних інформаційних,
комунікаційних і сервісних технологій з дотриманням
стандартів якості і норм безпеки.
ПРН10. Розуміти принципи, процеси і технології організації
фінансової роботи суб’єктів та окремих підсистем
(адміністративно-управлінська,
соціально-психологічна,
економічна, техніко-технологічна);

ПРН11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою
(мовами).
ПРН12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі
споживачами фінансових послуг.
ПРН13. Встановлювати зв’язки з експертами фінансової та
інших галузей.
ПРН14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного
різноманіття.
ПРН15. Проявляти професійну толерантність до виявлення
альтернативних принципів та інших точок зору.
ПРН16. Діяти у відповідності з принципами соціальної
відповідальності та громадянської свідомості.
ПРН17. Управляти власним навчанням з метою самореалізації
Психомоторна сфера
в професійній сфері.
ПРН18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в
різних практичних ситуаціях.
ПРН19. Аргументовано відстоювати свої погляди у
розв’язанні професійних завдань.
ПРН20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх
розв’язання.
ПРН21. Приймати обґрунтовані рішення та нести
відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
ПРН22. Демонструвати виконання професійних завдань у
стандартних та невизначених ситуаціях.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Доктори і кандидати економічних наук, іноземні фахівці
закордонних вищих закладів освіти-партнерів кафедри
Матеріально-технічне Наявність кабінету з фінансів, банківської справи та
страхування; комп’ютерні класи, навчальні аудиторії,
забезпечення
обладнані сучасними засобами навчання; наявність
бібліотечного фонду з фаховими, у т.ч. міжнародними,
періодичними виданнями та Інтернет-ресурсами.
Забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до ІнтернетІнформаційне та
навчально-методичне ресурсу, наявність пакетів спеціалізованих прикладних
ліцензованих програм, наявність науково-методичних
забезпечення
комплексів дисциплін, у тому числі електронні версії.
9 – Академічна мобільність
Не передбачено
Національна
кредитна мобільність
Міжнародна кредитна Реалізація програм міжнародної кредитної мобільності у
рамках
програми
співробітництва
з
зарубіжними
мобільність
університетами-партнерами згідно з договором про співпрацю
з Університетом «КРОК» та Міжінституційної угоди у рамках
програми Еразмус+ (укладені угоди з 50 Університетами):
університетом Яноша Кодолані (Угорщина), Академією імені
Леона Козмінського (Польща), Університетом Домброва
Гурніча (Польща), Університетом Ханзе (Нідерланди),
Університетом
імені
Миколаса
Ромеріса
(Литва),
Університетом Туріба (Латвія), Університетом Фоджа (Італія),
Католицьким університетом Сан Антоніо (Іспанія) та ін.;
забезпечення мобільності за індивідуальною ініціативою.
Афективна (емоційна)
сфера

Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

Створення належних умов для забезпечення вимог
навчального процесу з іноземними здобувачами вищої освіти

