
Профіль освітньо-професійної програми  

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Київський національний університет технологій та дизайну 

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітня програма – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Офіційна назва освітньої 

програми  

Фінанси, банківська справа та страхування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 4 роки 

Диплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 2 роки 

Наявність акредитації 
Сертифікат про акредитацію спеціальності НД № 1190182 

від 23.10.2017 р.  

Цикл/рівень НРК України: бакалавр – рівень 6 

Передумови Повна загальна середня освіта або ступінь молодшого 

бакалавра 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої програми До 01.07.2025 р. 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

http://knutd.com.ua/admissions_main/prifile/ 

2 - Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі фінансів, 

банківської справи та страхування (з різними об'єктами професійної діяльності), що 

спрямовані на здобуття студентом знань, вмінь і навичок планово-економічної, 

організаційно-управлінської, аналітичної роботи у сфері фінансово-кредитної діяльності 

суб’єктів господарювання, набуття характеристик лідера-професіонала у цій сфері. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

напрям 

Програма орієнтована на формування у здобувачів 

компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та 

навичок зі спеціальності. 

Обов’язкові навчальні модулі – 75%, з них: дисципліни загальної 

підготовки – 22%, професійної підготовки – 52%, практична 

підготовка – 13%, вивчення іноземної мови – 13%. Дисципліни 

вільного вибору студента – 25%, з них, що розширюють: 

загальні компетентності – 30%, професійні – 70%.  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма  

http://knutd.com.ua/admissions_main/prifile/


Фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Загальна програма: Фінанси, банківська справа та страхування. 

Програма спрямовує на набуття знань та формування 

практичних навичок у фінансово-кредитній, фінансово-

економічній, організаційній, контрольно-аналітичній діяльності 

та інших видів робіт у сфері підприємництва. 

Особливості освітньої 

програми 

Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з фінансів і 

кредиту з урахуванням особливостей фінансово-кредитної 

діяльності суб’єктів підприємництва. Виконується в активному 

дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою 

«Подвійний диплом». 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець може займати первинні посади: 

агент податковий, агент страховий, інспектори податкової 

служби, державний податковий інспектор, директор малої 

страхової фірми, директор фінансовий, експерт-консультант із 

страхування, інспектор кредитний, інспектор фінансовий, 

керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, 

відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність), 

керуючий страховим агентством, менеджер (управитель) із 

допоміжної діяльності у сфері страхування, менеджер 

(управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів, 

менеджер (управитель) із надання кредитів, менеджер 

(управитель) із пенсійного недержавного страхування, менеджер 

(управитель) із страхування, менеджер (управитель) із 

фінансового лізингу, менеджер (управитель) із фінансового 

посередництва, начальник фінансового відділу, страхувальник, 

менеджер (управитель) із грошового посередництва, фахівець з 

фінансово-економічної безпеки, тощо. 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-

правої форми (поглиблено на підприємствах промисловості та 

послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями). 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за освітньо-науковою або освітньо-

професійною програмою. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентрований, діяльнісний, 

синергетичний та когнітивно-інформаційний підходи до 

навчання. 

Форми організації освітнього процесу: лекція, практичне, 

семінарське заняття, лабораторна робота, практична підготовка, 

робота в малих групах, консультація, самонавчання через 

електронне Модульне середовище освітнього процесу КНУТД. 

Інтерактивні лекції та практичні. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени і заліки, тестування, есе, проектні 

роботи, презентації, звіти, контрольні роботи, курсові (проектні) 

роботи, комплексний екзамен з фаху. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування в 
процесі професійної діяльності, що передбачає застосування 
теорій та методів економічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов.  



Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК2 Здатність працювати автономно. 
ЗК3 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК5 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК6 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК7 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК9 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Фахові 
компетентності 
(ФК) 

ФК1 Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних 
основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської 
справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності 
функціонування та розвитку фінансових систем.  

ФК2 Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 
сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування).  

ФК3 Вміння використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій фінансової, економічної, математичної, 
статистичної, правової та інших наук для діагностики стану 
фінансових систем.  

ФК4 Здатність використовувати базові знання і практичні навички у 
сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання 
фінансового ринку.  

ФК5 Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК6 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 
інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею 
інформацію.  

ФК7 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  

ФК8 Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК9 Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування та брати 
відповідальність за них.  

ФК10 Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  

7– Програмні результати навчання 

Знання та розуміння: 

ПРН 1 Знати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПРН 2 Розуміти ключові характеристики фінансових систем. 

ПРН 3 Демонструвати знання економічних та фінансових показників, які необхідні для 

обґрунтування фінансових рішень. 



ПРН 4 Розуміти професійні етичні стандарти. 

ПРН 5 Розуміти принципи фінансової науки, особливостей функціонування фінансових 

систем, фінансової термінології. 

ПРН 6 Розуміти монетарне, фіскальне регулювання та регулювання фінансового ринку. 

ПРН 7 Знати інформаційні технології у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 8 Демонструвати знання сучасного інформаційного та програмного забезпечення. 

ПРН 9 Знати економіко-математичні та статистичні методи. 

Застосування знань та розумінь (уміння): 

ПРН 10 Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема здійснювати пошук, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ПРН 11 Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.  

ПРН 12 Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом 

лідера.  

ПРН 13 Дотримуватись професійних етичних стандартів.  

ПРН 14 Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.  

ПРН 15 Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей 

функціонування фінансових систем, фінансової термінології. 

ПРН 16 Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

ПРН 17 Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 

інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПРН 18 Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для 

аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах. 

ПРН 19 Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати їх 

взаємозв’язки з національною та світовою економіками. 

Формування суджень: 

ПРН 20 Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації 

державною та іноземними мовами. 

ПРН 21 Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід 

фахівцям і нефахівцям у фінансовій області. 

ПРН 22 Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які 

стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й 

закономірності функціонування та розвитку фінансових систем. 

ПРН 23 Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПРН 24 Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 

фінансової, статистичної та пов’язаної інформації. 

ПРН 25 Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі 

використання необхідних інструментальних засобів.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і 

напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі 

організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом 

дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та фахової роботи, 

іноземні лектори. 



Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, мультимедійні 

класи дозволяють повністю забезпечити освітній процес протягом 

усього циклу підготовки за освітньою програмою. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  

Офіційний веб-сайт http://knutd.com.ua містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми 

викладені Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД: 

https://msnp.knutd.edu.ua. 

Всі ресурси науково-технічної бібліотеки доступні через сайту 

університету: http://knutd.com.ua/university/library/.  

Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі 

Інтернет. Електронний репозитарій наукової бібліотеки КНУТД 

містить понад 6 тисяч найменувань наукових праць: 

http://er.knutd.com.ua. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за 

деякими освітніми компонентами, що забезпечують набуття 

загальних або фахових компетентностей. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Програма розвиває перспективи участі та стажування у науково-

дослідних проектах та програмах академічної мобільності за 

кордоном. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є 

мобільною за програмою «Подвійний диплом». 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Основні навчальні модулі забезпечені навчально-методичним 

комплексами для іноземних студентів російською мовою. 

 


