
 
  



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут розвитку 

людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної програми 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, керується 

положеннями Статуту вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», прийнятого зборами засновників 

22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в Міністерстві освіти і науки України 

05.10.2014 р. за № 10711050146000579, Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету та іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності – 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

 

Рівень вищої освіти –  сьомий рівень НРК України / перший бакалаврський 

рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-професійна програма: фінанси, банківська справа та страхування.  

Кваліфікація: бакалавр у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Фінанси, 

банківська справа та страхування» за галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

затверджена Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» від 25 квітня 2019 р., протокол № 02.  

Акцент робиться на отриманні комплексу знань щодо побудови фінансової 

системи та її ролі для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності 

фінансових відносин, особливостей функціонування фінансового ринку, діяльності 

фінансових інституцій, методів формування і використання фінансових ресурсів на 

макро- та мікрорівнях, формування вмінь та практичних навичок застосування 

сучасних інструментів фінансового управління у сферах оподаткування, банківської, 

страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів 

господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних 

відносин та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною 

спеціальністю; адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань: 

аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок; 

інтегративного вирішення завдань фінансово-кредитної діяльності суб’єктів 

підприємництва та фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати 

економічні процеси, що відбуваються в суспільстві; розуміти сутність і тенденції 

розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів; 

міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць; розробляти і вирішувати 

питання розвитку суб’єктів господарювання та фінансової системи в цілому. 

Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з фінансів, банківської 

справи та страхування. Виконується в активному дослідницькому середовищі. 



Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – 240 кредитів ЄКТС; термін 

навчання 3 роки 10 місяців. 

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності).  

Відповідає кваліфікаційним характеристикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010. 

Програма професійно-прикладна; орієнтується на сучасні наукові дослідження 

в сфері фінансово-кредитної діяльності суб’єктів підприємництва; враховує 

специфіку роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах 

господарювання, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає 

професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових результатах, 

із врахуванням сьогоднішнього стану фінансової системи, орієнтує на актуальні 

спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування в ході професійної діяльності 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. 

 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації 

прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності 

підприємства (установи, організації). 

ЗК 2. Володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного 

збору та обробки інформації. 

ЗК 3. Уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК 5. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

ЗК 6. Здатність формувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 7. Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію 

українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. 

ЗК 8. Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, 

управління конфліктами та стресами. 

ЗК 9. Позитивне ставлення до несхожості інших культур та релігій. 

ЗК 10. Здатність працювати в міжнародному середовищі. 

ЗК 11. Здатність до критики і самокритики. 

ЗК 12. Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну 

громадянську позицію, здатність займати активну життєву позицію та 

розвивати лідерські якості. 



ЗК 13. Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом. 

ЗК 14. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення, забезпечувати їх 

правомочність та грамотно втілювати в документальну форму. 

ЗК 15. Здатність до формування культури мислення та її сприйняття. 

ЗК 16. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності. 

 

Фахові компетентності:  

ФК 1. Здатність використовувати методичні і практичні підходи до аналізу 

господарської діяльності організацій із урахуванням факторів впливу 

внутрішнього і зовнішнього середовища на процеси їх функціонування. 

ФК 2. Здатність управління необоротними та оборотними активами 

підприємства (організації). 

ФК 3. Здатність визначення реальних потреб у коштах для забезпечення 

поточної фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснювати 

організаційне проектування, планувати, контролювати та регулювати 

діяльність організацій. 

ФК 4. Здатність оптимізувати інвестиційну діяльність підприємства. 

ФК 5. Здатність формувати ефективні джерела фінансування витрат та 

здійснення контролю за ходом усіх стадій планування витрат. 

ФК 6. Здатність здійснювати фінансове планування виручки від реалізації 

продукції та позареалізаційних доходів. 

ФК 7. Здатність економічно обґрунтувати та розрахувати ціни на продукцію 

(роботи, послуги). 

ФК 8. Здатність планувати та контролювати розподіл і використання прибутку 

підприємства. 

ФК 9. Здатність забезпечувати фінансовий контроль за відносинами 

підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх 

розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання 

кредитів. 

ФК 10. Здатність проводити страхування майна та відповідальності 

підприємств, особисте страхування (пенсійне, медичне, соціальне). 

ФК 11. Здатність до планування доходів та видатків бюджетів усіх рівнів. 

ФК 12. Здатність до складання та виконання кошторисів доходів і видатків 

бюджетних установ. 

ФК 13. Здатність проводити та забезпечувати контроль за використанням 

бюджетних коштів. 

ФК 14. Здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності 

підприємства, його фінансовий стан та розробляти шляхи стабілізації 

діяльності підприємства чи запобігання його банкрутства. 

ФК 15. Здатність здійснювати операції на фондовому ринку, інвестиції в цінні 

папери, трастові, лізингові, факторингові та фінансові операції з іпотекою. 

ФК 16. Здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та 

формулювати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-плани створення та розвитку 

організацій. 

 



 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати.  

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти. 

64.91 Фінансовий лізинг. 

64.92 Інші види кредитування. 

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н. в. і. у. 

65.11 Страхування життя. 

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя. 

66.03* 6512 65.30 Недержавне пенсійне забезпечення. 

66.11 Управління фінансовими ринками. 

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. 

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди. 

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів. 

66.30 Управління фондами. 

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів). 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. 

73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки. 

84.11 Державне управління загального характеру. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.   

Особи мають право розпочати навчання за освітньою програмою на базі повної 

загальної середньої освіти та за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст. 

Після завершення навчання за освітньою програмою особа має право здобувати 

другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності (поточний, 

модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, тестування, заліки, 

звіти про практику, курсові роботи, письмові екзамени, комплексні екзамени, 

дистанційні форми контролю. Атестація випускників освітньої програми 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену. 

 

Обґрунтування потреби підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Характерними рисами сучасного міжнародного середовища є поглиблення 

взаємодії та взаємозалежності між окремими країнами та регіонами світу, 

узгодження національних і міжнародних інтересів. В таких умовах досягнення 

економічного та соціального відродження України, її інтеграція в міжнародну 

фінансову систему значною мірою залежить від ефективного управління фінансами 



на всіх ієрархічних рівнях. Це відбивається на підвищеному попиті на 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з фінансів, які відповідають 

запитам ринка та орієнтованих на розвиток адаптаційних можливостей фінансиста в 

сучасних умовах, раціональність рішень, які він приймає, і як наслідок, 

результативність його діяльності. Оскільки, економічна галузь є важливим 

чинником стабільного й динамічного збільшення надходжень до бюджету та 

сприяє активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей народного 

господарства: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів 

народного споживання, транспорту та зв’язку тощо, то процес виникнення нових 

професій, нових галузей економіки необмежений і постійно розширюється. Тому, на 

сьогоднішній день спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» – 

престижна і перспективна спеціальність економічного спрямування і має найбільш 

сильний ефект мультиплікатора, ніж більшість інших економічних галузей. 

Концепція розвитку спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі 

фінансів у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій розвитку, 

планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку, 

покращенню соціально-економічних показників держави як на макро-, так і на 

мікрорівні; визначає основні завдання і рекомендації стосовно навчального процесу, 

головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», політики 

підготовки фахівців кафедрою економіки та підприємництва Луцького інституту 

розвитку людини університету «Україна», заснованої на засадах виховання творчої, 

самосвідомої, гармонійної та всесторонньо обізнаної особистості.  

З урахуванням вимог ринку праці Волинська область потребує фахівців-

фінансистів, які можуть займати такі посади: фінансовий директор, фінансовий та 

інвестиційний консультант, фахівець фінансового підрозділу підприємства, органів 

державної виконавчої влади та управління економікою, фінансовий аналітик, 

менеджер інвестиційної компанії/банку, аналітик фондового ринку, брокер і дилер 

валютного й фондового ринків, менеджер з фінансових та страхових послуг, 

бухгалтер-казначей, антикризовий управляючий, біржовий маклер, оцінювач майна 

тощо. Підготовка майбутніх спеціалістів в Луцькому інституті розвитку людини 

відповідатиме потребам країни, регіону, області та галузі економіки. Керівництвом 

Луцького інституту розвитку людини досягнуто домовленості щодо сприяння в 

підготовці майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та страхування у 

проведенні практики з керівниками установ і організацій м. Луцька, регіонами 

України та  зарубіжними  країнами.   

 

 

 

 

 


