Профіль освітньої програми зі спеціальності
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітня програма - Фінанси, банківська справа та страхування
1. Загальна характеристика
Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
бакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та
Кваліфікація в дипломі страхування
Освітня програма - Фінанси, банківська справа та
страхування
Диплом бакалавра державного зразка
Тип диплома
- на основі повної загальної середньої освіти - 240
Обсяг освітньої
кредитів ЄКТС;
Програми у ЄКТС
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня кваліфікація

-

на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»):
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та
страхування - 120 кредитів ЄКТС;
за іншими спеціальностями - 60 кредитів ЄКТС.

Не менше 50% обсягу освітньої програми спрямовано на
забезпечення
загальних та
спеціальних (фахових)
компетентностей
Мова викладання
Термін дії освітньої
програми
Вимого до рівня освіти
осіб, які можуть
розпочати навчання за
цією програмою
Обмеження щодо форм
навчання

Українська
5 років
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови
наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня
молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»)
Без обмежень

Академічне право
випускників

Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої
освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.

Інтернет-адреса
розміщення освітньої
програми

http://www.hepi.edu.ua/

ІІ Профіль освітньо-професійної програми
Повна назва вищого
навчального закладу

ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

Об’єкт вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми
функціонування та розвитку фінансових систем.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати
складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які
характеризуються комплексністю та певною невизначеністю
умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської
справи та страхування й у процесі навчання.
Теоретичний зміст складають 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. Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні
системи та стандартні, спеціальні й галузеві програмні
продукти.
2 – Мета освітньої програми

Опис
предметної
області

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, банківської справи
та страхування, які здатні формувати та реалізовувати стратегічні й поточні плани розвитку
підприємств, організацій, установ, забезпечувати їх фінансову стійкість, платоспроможність і
конкурентоспроможність, надавати сучасні фінансові, банківські та страхові послуги

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))
Орієнтація освітньої
програми та
спеціалізації

Основний фокус
освітньої програми

Особливості програми

07 «Управління та адміністрування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна, прикладна.
Загальна освіта в галузі фінансів, банківської справи та
страхування фахова підготовка та формування знань, умінь,
інших компетентностей з методики навчання у сфері
фінансів.
Ключові слова: фінанси, фінансові послуги, корпоративні
фінанси, управління фінансами, фінансові установи,
страхування.
Отримання поглиблених знань з фінансів, банківської справи
та страхування з акцентом на формуванні теоретичного
базису та прикладних навичок з побудови та механізму
функціонування фінансових систем. Програма ґрунтується на
використанні інноваційних технологій електронного
навчання на власних віртуальних навчальних ресурсах.
Тісна співпраця з виробничими підприємствами, фінансовокредитними установами та бюджетними організаціями різних
форм власності регіону дає змогу опанувати сучасний стан
фінансової системи на реальних прикладах, зокрема шляхом:
проходження виробничої практики в банках, страхових
компаніях, фіскальних органах, органах соціального захисту,

сучасних виробничих підприємствах та бюджетних
організаціях; написання наукових робіт, тез, статей;
презентації проведених досліджень на науково-практичних
конференціях.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та
International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO08) випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з
фінансів, банківської справи та страхування» може
працевлаштуватися на посади з наступними професійними
назвами робіт: керівник фінансового підрозділу (1231);
керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність
з управління активами (1210.1); керуючий (директор, інший
керівник) комерційним банком (1210.1); директор фінансовий
(1231); начальник планово-економічного відділу (1231);
начальник фінансового відділу (1231); менеджер (управитель)
із грошового посередництва (1461); менеджер (управитель) із
фінансового лізингу (1462); менеджер (управитель) із
надання кредитів (1463); менеджер (управитель) із
Придатність до
страхування (1465); менеджер (управитель) із пенсійного
працевлаштування
недержавного страхування (1466); менеджер (управитель) із
допоміжної діяльності у сфері фінансів (1467); професіонали
з питань фінансово- економічної безпеки підприємств,
установ та організацій (2414); науковий співробітник
(фінансово-економічна безпека підприємств, установ та
організацій) (2414.1); професіонал з корпоративного
управління (2413.2); професіонал з управління активами
(2413.2); аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
(2414.2); консультант з ефективності підприємництва
(2419.2); інспектор фінансовий (2419.3); казначей (2419.3);
спеціаліст державної служби (2419.3); агент податковий
(3429); головний державний податковий інспектор (3442);
державний податковий інспектор (3442); ревізор- інспектор
податковий (3442); фінансові та інвестиційні консультанти
(2412); фінансові аналітики (2413); страхові представники
(3321).
5 – Викладання та оцінювання
Студенто-центроване навчання, технологія проблемного і
диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та
індивідуалізації навчання, технологія програмованого
навчання, інформаційна технологія, технологія
розвивального навчання, кредитно-трансферна система
Викладання та
організації навчанн, самонавчання, навчання на основі
навчання
досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекції,
мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів,
практичних занять, лабораторних робіт, самостійного
навчання на основі підручників та конспектів, консультації з
викладачами
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний,
Оцінювання
підсумковий, самоконтроль.

Інтегральна
компетентність (ІК)

Загальні
компетентності (ЗК)

Іспити, заліки та диференційовані заліки проводяться
відповідно до вимог "Положення про екзамени та заліки в
Херсонському економічно-правовому інституті" (2016 р).
В інституті використовується рейтингова форма контролю
після закінчення логічно завершеної частини лекційних та
практичних занять (модуля) з певної дисципліни. її
результати враховуються під час виставлення підсумкової
оцінки.
Рейтингове оцінювання знань студентів не скасовує
традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. Воно
робить систему оцінювання більш гнучкою, об’єктивною і
сприяє систематичній та активній самостійній роботі
студентів протягом усього періоду навчання, забезпечує
здорову конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє
виявленню і розвитку творчих здібностей студентів.
Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни
складається з рейтингу з навчальної роботи - 70 балів та
рейтингу з атестації - 30 балів. Таким чином, на оцінювання
засвоєння змістових модулів, на які поділяється навчальний
матеріал дисципліни, передбачається 70 балів. Рейтингові
оцінки із змістових модулів, як і рейтинг з атестації, теж
обчислюються за 100-бальною шкалою.
Письмові екзамени із співбесідою та захисту білетів, здача
звітів та захист практичних робіт, рефератів в якості
самостійної роботи, проведення дискусій, семінарів та
модулів.
Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з фінансів,
банківської справи та страхування здійснюється у формі:
прилюдного захисту кваліфікаційної роботи та
кваліфікаційного іспиту.
6 – Програмні компетенції
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі
фінансів, банківської справи та страхування або у процесі
навчання, що передбачає застосування окремих методів і
положень
фінансової
науки
та
характеризується
невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу
вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.
1 ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК05.
Навички
використання
інформаційних
та
комунікаційних технологій.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших
професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК12 Здатність працювати автономно.
ЗК13. 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.
ЗК14. 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
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки
Спеціальні
за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного
(фахові,
аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
предметні)
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних
компетентності (СК)
світових та національних фінансових систем та їх структури.
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем
(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та
страхування).
СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні
методи та моделі для вирішення фінансових задач.
СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері
монетарного, фіскального регулювання та регулювання
фінансового ринку.
СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати
відповідальність за професійні рішення.
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та
постійно підвищувати свою професійну підготовку.
7 - Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях
економічних систем.
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості
функціонування фінансових систем.
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних
фінансових систем та їх структури.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та
податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств,
фінансових ринків, банківської системи та страхування.
ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та
страхування).
ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення
фінансових задач.
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання
діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР08. Застосовувати
спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні
продукти.
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати
отриману інформацію.
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію,
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.
ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових
процесів.
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових
характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній
діяльності.
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. ПР18.
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та
професійному спілкуванні.
ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань.
ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові
рішення.
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної,
правової держави.
ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного
демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в
Україні.
ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння
місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми
рухової активності для ведення здорового способу життя.
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Матеріально –
технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність

Науково-педагогічні працівники, залучені до освітньопрофесійної програми, є штатними співробітниками
Херсонського економічно-правового інститут, 100 % з них
мають науковий ступінь, вчене звання та підтверджений
рівень наукової та професійної активності. Формування
професійних компетентностей забезпечують професіонали
з досвідом роботи за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним
вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є
достатнім для забезпечення якості освітнього процесу,
зокрема: навчальні приміщення; комп’ютерні класи
(лабораторії); спеціалізовані лабораторії; спортивний зал,
спортивні майданчики; бібліотека, читальний зал; точки
бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне
обладнання; приміщення для науково-педагогічних
працівників; гуртожитки; пункти харчування та ін.
 офіційний сайт: http://www.hepi.edu.ua/ ;
 точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
 необмежений доступ до мережі Інтернет;
 наукова бібліотека, читальні зали;
 навчальні і робочі плани;
 графіки навчального процесу
 навчально-методичні комплекси дисциплін;
 навчальні та робочі програми дисциплін;
 дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної
роботи студентів з дисциплін;
 програми практик;
 методичні вказівки щодо виконання курсових
проектів(робіт), кваліфікаційної (магістерської) робіт;
 критерії оцінювання рівня підготовки;
 пакети комплексних контрольних робіт.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між Херсонським економічноправовим інститутом та закладами вищої освіти України.
Університет інформаційних технологій та менеджменту м.
Жешові (Польща);
Венспілська вища школа, м. Венспілс, (Латвія);
Вища Школа Інформатики та Мистецтв (WSInf), м. Лодзь,
(Польща)

