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1. Профіль освітньо-професійної програми фахового молодшого 
бакалавра «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь 

знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування

-  Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу

Київський коледж Приватного вищого навчального 
закладу «Університет сучасних знань»

Освітньо-професійний 
ступінь, назва 
кваліфікації

фаховий молодший бакалавр;
фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської 
справи та страхування

Офіційна назва освітньо - 
професійної програми 
фахового молодшого 
бакалавра

освітньо-професійна програма фахового молодшого 
бакалавра «Фінанси, банківська справа та 
страхування»,
галузь знань 07 Управління та адміністрування, 
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

диплом фахового молодшого бакалавра; одиничний; 
120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 
місяців (на основі базової загальної середньої 
освіти),
120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців 
(на основі повної загальної середньої освіти).

Наявність акредитації до 01.07.2024 р.
Цикл/рівень НРК України -  6 рівень, РС)-ЕНЕА -  початковий 

рівень (короткий цикл), ЕОР-ЬІХ -  5 рівень
Передумови наявність базової загальної середньої освіти, 

наявність профільної середньої освіти (незалежно 
від здобутого профілю); професійної (професійно- 
технічної ) освіти.
Умови прийому на навчання регламентуються 
Правилами прийому до Київського коледжу 
Приватного вищого навчального закладу 
«Університет сучасних знань»

Мова викладання українська мова
Термін ДІЇ ОСВІТНЬОЇ 
програми

на період навчання

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми

Ьйрз://из2.ог2.иа /

2 - Мета освітньої програми
Метою освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра «Фінанси, 
банківська справа та страхування» є формування системи професійних знань і 
практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності зі

з



спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спрямованої на 
забезпечення користувачів фінансово-аналітичною інформацією, для прийняття 
управлінських рішень
3 -  Характеристика освітньої програми
Опис предметної області Об'єкт вивчення: устрій, принципи, механізми 

функціонування та розвитку фінансових систем. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
розв’язувати типові спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування або у процесі навчання. 
Теоретичний зміст предметної області: поняття, 
категорії, теорії і концепції фінансової науки, які 
визначають тенденції і закономірності 
функціонування й розвитку фінансів, банківської 
справи та страхування.
Методи, методики та технології: фінансової 
науки і практики на теоретичному і емпіричному 
рівнях.
Інструменти та обладнання: сучасні 
інформаційно-аналітичні системи та стандартні, 
спеціальні й галузеві програмні продукти.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна для фахового молодшого 
бакалавра. Програма орієнтована на оволодіння 
здобувачем освіти базовими знаннями та уміннями, 
а також практичними навичками щодо використання 
сучасних знань в фінансах, банківській справі та 
страхуванні.

Основний фокус 
освітньої програми

Спеціальна освіта в галузі 07 Управління та 
адміністрування,
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
Ключові слова: фінанси, страхування, банківська 
діяльність

Особливості освітньої 
програми

Наявність варіативної складової професійно- 
орієнтованих дисциплін для роботи у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування; практична 
підготовка впродовж навчання на підприємствах 
різних видів діяльності.

4 -Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

Фахові молодші бакалаври зі спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» можуть 
обіймати такі первинні посади за Національним 
класифікатором України (ДК 003:2010) 
затвердженого наказом Державного комітету 
України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327: 
3412 Страховий агент
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3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та 
брокери (посередники) із заставних та фінансових 
операцій
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
3433 Бухгалтери та касири-експерти 
4122 Статистики-обліковці та конторські службовці, 
що займаються фінансовими операціями
4211 Касири та білетери
4212 Касири в банках та інкасатори
4190 Інші службовці, пов’язані з інформацією

Подальше навчання Здобуття освіти за:
початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 
першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 
Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 
дорослих, у тому числі післядипломної освіти

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та навчання -  організаційні форми: колективне, групове та 

інтегративне навчання; лекції, семінарські, 
практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, 
консультації;
-  технології: дискусійні, проблемні технології 
навчання, технології дослідницького навчання, 
технології навчання у співробітництві, студентсько- 
центроване навчання, самонавчання, навчання через 
виробничу практику;
-  контроль знань: усні та письмові екзамени, заліки, 
диференційовані заліки, захист курсових робіт, 
захист звіту з практики, атестація.

Оцінювання Контроль знань та умінь здобувачів вищої освіти 
проходить у вигляді усних або письмових заліків та 
екзаменів, захисту курсових робіт, матеріалів 
практик.
Оцінювання рівня знань здобувачів освіти 
здійснюється за національною шкалою «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно», 
«зараховано/не зараховано».
Поточний контроль включає контроль знань, умінь 
та навичок здобувачів освіти на лекціях, 
лабораторних, семінарських та практичних заняттях 
та під час виконання індивідуальних навчальних 
завдань, контрольних, розрахункових, курсових 
робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі 
екзаменів, заліків та комплексного атестаційного 
екзамену за фахом (Банківські операції, Податкова 
система, Бюджетна система, Фінанси,
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Бухгалтерський облік і звітність у комерційних 
банках).
По завершенню програми здобувану вищої освіти 
присвоюється освітня кваліфікація фахового 
молодшого бакалавра з фінансів, банківської справи 
та страхування.

6 -Програмні компетенції
Інтегральна
компетентність

ІК. Здатність вирішувати типові спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у галузі фінансів, 
банківської' справи та страхування або у процесі 
навчання, що вимагає застосування положень і 
методів фінансової науки, та може 
характеризуватися певною невизначеністю умов; 
нести відповідальність за результати своєї 
діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 
визначених ситуаціях

Загальні компетентності 
(ЗК)

ЗК 1. 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 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово.
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності.
ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.
ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології.
ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.
ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
ЗК 10.Здатність працювати в команді.
ЗК 11. Здатність бути критичним та самокритичним.
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ЗК 12.3нання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності.
ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо.
ЗК 14. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні.

Спеціальні
компетентності

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і 
методичний інструментарій фінансової, 
економічної, математичної, статистичної, правової 
та інших наук для розв’язання складних завдань у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність, 
згідно з вимогами законодавства.
СК 3. Розуміння особливостей функціонування 
сучасної національної і світової фінансових систем 
та їх структури.
СК 4. Розуміння принципів організації фінансових 
відносин.
СК 5. Здатність застосовувати принципи, методи і 
процедури бухгалтерського обліку.
СК 6. Здатність складати й аналізувати фінансову 
звітність.
СК 7. Здатність самостійно виконувати складні 
завдання у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.
СК 8. Здатність застосовувати сучасне інформаційне 
та програмне забезпечення для отримання й обробки 
даних у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.
СК 9. Здатність виконувати контрольні функції у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
СК 10. Здатність здійснювати ефективні комунікації 
між фахівцями і користувачами послуг у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.
СК 11. Здатність підтримувати належний рівень 
знань та постійно підвищувати рівень професійної 
підготовки у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування

7 -Програмні результати навчання (ПРН)
1. Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
2. Володіти державною та іноземною мовами для складання ділових паперів і 
комунікації у професійній діяльності.
3. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, що існують між фінансовими процесами та економічними явищами.
4. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем.
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5. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності 
професійних рішень.
6. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для розв’язання 
професійних завдань.
7. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання 
й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
8. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних джерел у процесі 
професійної діяльності.
9. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної 
діяльності.
10. Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.
11. Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію.
12. Володіти методичним інструментарієм здійснення базових контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
13. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації до 
фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування для досягнення спільної мети.
14. Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати 
гнучке мислення, відкритість до нових знань

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, що залучаються 

для реалізації освітньої програми, за кваліфікацією 
відповідають профілю і напряму дисциплін, що 
викладаються. 3 метою підвищення фахового рівня, 
науково-педагогічні працівники проходять щорічне 
стажування та беруть участь у професійних 
тренінгах, конференціях.

Матеріально-технічне
забезпечення

Освітній процес відбувається в лекційних 
аудиторіях, аудиторіях для практичних та 
лабораторних занять. Частина приміщень 
забезпечені проекційно-медіа технікою загального 
користування, а також комп’ютерами, що 
підключені до мережі Інтернет. Діють власні об’єкти 
соціально-побутової інфраструктури (конференц- 
зали, спортивна зала, медпункт).

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Офіційний веб-сайт Ьйр5://из2.ог§.иа / містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, 
наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 
правила прийому, контакти. Освітній процес 
забезпечується н авчально-методичн и м и 
комплексами дисциплін як у друкованому вигляді, 
так і в електронній формі. Матеріали навчально- 
методичного забезпечення освітньої програми 
викладені в Модульному середовищі освітнього
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процесу ПВНЗ «Університет сучасних знань». 
Працює належно оснащена бібліотека; читальна зала 
забезпечена бездротовим доступом до мережі 
Інтернет. Інформаційні ресурси бібліотеки ПВНЗ 
«Університет сучасних знань» формуються 
відповідно до предметної області та сучасних 
тенденцій наукових досліджень у даній галузі.

9 -Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

Двосторонні договори про співпрацю з закладами 
вищої освіти України -  партнерами, з метою 
здобуття кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи та 
відповідних компетентностей.

Міжнародна кредитна 
мобільність

Можливість академічного стажування у закладах 
вищої освіти-партнерах, перезарахування кредитів.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність

Обсяг освітньої програми фахового молодшого бакалавра становить 120 
кредитів ЄКТС, з яких: ЗО кредитів ЄКТС становлять вибіркові навчальні 
дисципліни.
Розподіл змісту Навчальний час всього та за 

циклами (академічних годин / 
кредитів)

1. Нормативні навчальні 
дисципліни

2700/90,0

1.1. Цикл загальної підготовки 1440/48,0

1.2. Цикл професійної та практичної 
підготовки

1260/42,0

2. Вибіркові навчальні дисципліни 900/30,0

2.1. Цикл дисциплін самостійного 
вибору навчального закладу

540/18,0

2.1. Цикл дисциплін вільного вибору 
студента

360/12,0

ВСЬОГО 3600/120,0

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код н/д К ом поненти освітньої програми

(навчальні дисципліни , курсові проекти (роботи),
практики)

К ількість
кредитів

Ф орма
підсумкового
контролю

1 2 3 4
О б о в ’я зк ов і к о м п о н ен ти  О П

Ц и к л  за г а л ь н о ї п ід го то в к и
ЗП1.1.01 Історія У країни 3,0 екзамен
ЗП 1.1.02 У країнська м ова (за проф есійним  спрям уванням ) 3,0 екзамен
ЗП1.1.03 Історія української культури** 3,0 залік
ЗП 1.1.04 О снови ф ілософ ських знань (ф ілософ ія) 3,0 залік
ЗП1.1.05 П равознавство** 3,0 залік

ЗП 1.1.06 Інозем на м ова (за проф есійним спрям уванням )
5,0 екзамен

ЗП 1.1.07 Ф ізичне виховання* (Ф ізична культура)
6,0 дифер. залік, 

диф ер.залік
ЗП 1.1.08 Е кологія  та  безпека ж иттєдіяльності** 3,0 залік
ЗП 1.1.09 В ищ а м атем атика** 4,0 екзамен
ЗП 1.1.10 Інформатика та комп’ютерна техніка ** 4,0 залік
ЗП1.1.11 Е коном ічна теорія** 5,0 екзамен

К урсова  робот а з м акроеконом іки 2,0 диф ер.залік
ЗП 1.1.12 Е кон ом іка підприємств** 4,0 екзамен

Ц и к л  п р о ф е с ій н о ї т а  п р а к т и ч н о ї п ід го то в к и
П П  1.2.01 Грош і і кредит 6,0 екзамен
П П  1.2.02 К урсова  робот а з грош ей і кредит у 2,0 диф ер.залік

П П  1.2.03
Інф орм ац ійні системи і технології у ф інансово- 
кредитних установах

4,0
залік
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ПП 1.2.04
Бухгалтерський облік і звітн ість в ком ерційних 
банках

3,0
екзамен

ПП 1.2.05 Б ю дж етна систем а 3,0 залік
ПП 1.2.06 Б анківські операції 4,0 екзамен
П П  1.2.07 О снови охорони праці 3,0 залік
П П  1.2.08 Ф інанси  підприєм ств 4,0 залік
ПП 1.2.09 Ф інанси** 4,0 екзамен
П П  1.2.10 Н авчальна практ ика 3,0 диф ер.залік
П П  1.2.11 В иробнича практ ика 6,0 диф ер.залік
З а га л ь н и й  о б ся г  о б о в ’я зк о в и х  к о м п о н ен т 89 ,0

В и б ір к о в і к о м п о н ен ти  О П
Ц и к л  дисциплін самостійного вибору навчального закладу

2.1.01
М енедж м ент 3,0 залік
Економіка та організація діяльності

2.1.02
С татистика 4,0 залік
Статистика підприємства

2,1.03
П одаткова систем а 4,0 екзамен
Ф іскальне адм ін істрування

2.1.04
К азначейська справа 3,0 залік
Б ю дж етний м енедж м ент

2.1.05
С трахові послуги 4,0 екзамен
Б ірж ова д іяльн ість

Ц и к л  дисциплін вільного вибору студента
2.2.1 П е р е л ік  1 4,0 залік

2.2.1.01 Н аціональна економ іка
2.2.1.02 Р егіональна економ іка
2.2.2 П е р е л ік  2 4,0 залік
2.2.2.01 Е кон ом іка праці і соціально-трудові відносини
2.2.2.02 Економ ічний аналіз
2.2.3 П е р е л ік  3 4,0 залік

2.2.3.01 Ф інансовий ринок

2.2.3.02 Інвестування

З а га л ь н и й  о б ся г  в и б ір к о в и х  к о м п о н ен т 30 ,0

З А Г А Л Ь Н И Й  О Б С Я Г  О С В ІТ Н Ь О Ї П Р О Г Р А М И 120,0
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