КОНЦЕПЦІЯ
освітньої діяльності Економіко-правового коледжу Економікотехнологічного інституту ім. Р. Ельворті
з підготовки здобувачів рівня «молодший спеціаліст»
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
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спеціалізацій та освітніх
програм

Обсяг освітньої програми
молодшого спеціаліста

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Молодший спеціаліст
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська
справа та страхування» з підготовки здобувачів рівня
«молодший спеціаліст» у галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» схвалена Вченою
радою Економіко-технологічного інституту ім. Р.
Ельворті 28 травня 2018 р. протокол №10.
120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 роки

Перелік компетентностей випускника, перелік основних компетентностей,
якими повинен оволодіти здобувач освіти:
Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
(ФК)

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування
положень і методів відповідної науки і характеризується певною
невизначеністю умов
ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу і застосування
знань у практичних ситуаціях.
ЗК-2. Знання та розуміння предметної області й
професійної діяльності.
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Навички комунікації іноземною мовою.
ЗК-4. Володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК-5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати
нові ідеї, виявляти ініціативу і практичність.
ЗК-6. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-7. Здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії.
ЗК-8. Володіння навичками провадити безпечну діяльність і прагнення до
збереження навколишнього середовища.
ЗК-9. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо на основі етичних
міркувань (мотивів).
ЗК-10. Здатність оцінювати й забезпечувати якість виконуваних робіт.
ФК-1. Формування соціальної компетентності, здатність орієнтуватися в
історичних процесах.
ФК-2. Здатність до провадження професійної діяльності з огляду на ризик
виникнення
техногенних аварій і природних небезпек, контролю
дотримання вимог безпеки та охорони праці. Розуміння необхідності
дотримувати норм здорового способу життя.
ФК-3. Розуміння і здатність до критичного осмислення концептуальних
основ політичної економії, які стосуються фінансів, банківської справи та
страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та
розвитку фінансових систем.

ФК-4. Здатність використовувати програмні засоби і на-вички роботи в
комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і користуватися
інтернет-ресурсами.
ФК-5. Здатність формувати уявлення про основи філо-софських знань,
культурології, соціології, що сприяють розвитку загальної культури та
соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання
вітчизняної іс-торії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових
зв’язків розвитку суспільства та уміння їх використовувати у професійній і
соціальній діяльності.
ФК-6. Здатність опановувати й усвідомлювати інформацію щодо сучасного
стану і тенденцій розвитку фінансових систем.
ФК-7. Вміння використовувати теоретичний та мето-дичний
інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної,
правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем.
ФК-8. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері
монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
ФК-9. 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.
ФК-10. Здатність до аналізу й оцінювання макроекономічних показників,
показників ефективності грошово-кредитної, бюджетної, податкової
політики.
ФК-11. Знання та розуміння основ організації фінансів на підприємствах, у
банківських установах, страхових компаніях, бюджетних установах,
державних фінансових органах.
ФК-12. Уміння контролювати дотримання порядку на-дання фінансових
послуг і виконання бюджетів.
ФК-13. Здатність використовувати професійні знання і практичні навички
у процесі формування фінансових планів і прогнозів, поточній фінансовій
роботі підприємств, банків, страхових компаній.
ФК-14.Здатність використовувати професійні знання і практичні навички у
сфері фінансів для прийняття оптимальних управлінських рішень.
ФК-15. Здатність до аналізу фінансового стану підприємств, банків,
страхових компаній, інших фінансово-кредитних установ.
ФК-16. Здатність використовувати професійні знання для статистичної
обробки даних і математичного моделювання фінансово-економічних
процесів.
ФК-17. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність,
інтерпретувати і використовувати фінансову та пов’язану з нею
інформацію

Освітня кваліфікація:
Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування
Академічні права випускників:
Мають право продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої
освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: базова загальна
середня освіта / повна загальна середня освіта.
Порядок оцінювання результатів навчання.
Атестація здобувачів рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» проводиться у формі комплексного
кваліфікаційного екзамену зі спеціальності.

