
 

«Фінанси, банківська справа і страхування» - це сучасна і престижна 
спеціальність, здобувши яку Ви без проблем знайдете своє місце у професійній 
діяльності.  

Професія фінансиста є однією із найбільш високооплачуваних у світі, та 
вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для 
оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та 
прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з 
мінімізації ризиків. Якщо Ви захоплюєтесь точним науками і з цікавістю стежите 
за новинами економіки і бізнесу, то професія фінансиста саме для Вас! 

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки: 
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По закінченню навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і 

страхування» випускник буде ЗНАТИ: 
⁻ фундаментальні проблеми теорії та практики у сфері фінансів, грошового 

обігу, кредитування, банківської і страхової справи;  
⁻ системи оподаткування підприємств, організацій та громадян;  
⁻ систему державних фінансів та їх взаємозв’язок з фінансами підприємств і 

населення;  
⁻ методику і техніку бухгалтерського обліку і звітності у комерційних 

банках;  
⁻  сучасні інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних 

установах;  
⁻  страхову справу та порядок надання страхових послуг;  
⁻ інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах;  
⁻ економічну термінологію, чинні класифікації в галузі фінансів, банківської, 

страхової справи. 
 



Випускники коледжу зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» можуть обіймати посади: 

- брокер з цінних паперів;
- дилер з цінних паперів;
- агент страхової компанії;
- фінансовий аналітик;
- фахівець банківської установи;
- інспектор обмінного пункту;
- інспектор-ревізор;
- касир-експерт.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» проходять практику, стажування та в подальшому мають 
широку сферу працевлаштування в організаціях, підприємствах і установах 
різних галузей діяльності та форм власності:  



У коледжі створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку 
творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. 
Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають сучасним 
освітнім стандартам, новітнім методикам. Практичними навичками і вміннями 
студенти оволодівають, працюючи у комп’ютерних лабораторіях, опановуючи 
сучасні програмні продукти, а саме: «Мастер-бухгалтерія, «M.E.DOC» та 
інші. 

Протягом навчання студенти долучаються до наукової роботи, мають 
можливість брати участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, 
олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Досягнення наших студентів: 

В органах влади 
регіонального та 
муніципального рівня
Органах фінансового 
контролю, незалежних 
аудиторських компаніях

Банківських установах

Органах Державного 
казначейства

Фінансово-кредитних
установах

Комерційних структурах

Органах соціального 
забезпечення

Страхових компаніях

Державній податковій 
службі

Інвестиційних компаніях

Бюджетних установах

Сфері біржової діяльності



Щоб зацікавити студентську молодь, викладачі фінансово-економічних 
дисциплін, досконало володіючи інноваційними сучасними методами навчання, 
які направлені на формування професійних вмінь і навичок студентів, на розвиток 
особистості, використовують у роботі методи інтерактивного навчання, 
мультимедійні технології, вміло поєднуючи аудиторну та позааудиторну роботу. 
Педагоги проводять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, круглі столи, 
студентські наукові конференції, цікаві зустрічі, предметні олімпіади, квести. 



Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» проходять практику у банківських та фінансово-кредитних 
установах у Київській області та поза її межами, а також в органах Державної 
фінансової інспекції, Державної фіскальної служби та органах Державної 
казначейської служби України. 

Отримуючи якісну сучасну освіту, юнаки та дівчата не тільки навчаються, а й 
із задоволенням відвідують гуртки, спортивні секції, беруть участь у різноманітних 
заходах.



Переваги навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»: 

ü Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за спеціальністю складені з

урахуванням вимог ринку праці; 

ü Навчання здобувачів освіти здійснюють висококваліфіковані педагогічні

працівники коледжу, які постійно підвищують свій професійний рівень, є активними 

учасниками наукових семінарів, конференцій, тренінгів тощо; 

ü Під час навчання здобувачі освіти мають можливість брати участь в міжнародних,

всеукраїнських студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, форумах та освітніх 

проєктах; 

ü Здобувачі освіти навчаються у сучасних аудиторіях та лабораторіях, які

обладнанні мультимедійними засобами. До послуг здобувачів освіти – бібліотека, 

спортивний комплекс, гуртожиток; 

ü Практичне навчання передбачає практичні заняття, лабораторні роботи та

проходження здобувачами освіти виробничої практики. Базами практики є сучасні 

установи, організації та підприємства України різних галузей діяльності та всіх форм 

власності. 

ü Можливість продовжити навчання в національному університеті біоресурсів і

природокористування України. 

Запрошуємо Вас до нашої коледжанської родини! 




