Спеціальність
"Фінанси, банківська справа і страхування"
«Фінанси, банківська справа і страхування» - це сучасна і престижна
спеціальність, здобувши яку Ви без проблем знайдете своє місце у професійній
діяльності. 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:
Фінанси
Фінанси підприємства
Економіка підприємства
Бухгалтерський облік
Фінансовий облік
Казначейська справа
Податкова система
Гроші та кредит

Бухгалтерський облік і звітність у
комерційних банках
Банківські операції
Інформаційні системи і технології у
фінансово-кредитних установах
Бюджетна система
Страхові послуги
Основи охорони праці

Професійні компетенції майбутнього фахівця:

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.

ВМІТИ:

 здійснювати фінансове планування й прогнозування, розробляти поточні
фінансові плани та бюджети;
 здійснювати фінансові розрахунки щодо потреби у коштах для забезпечення
поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;
 визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів;
 здійснювати контроль за рухом грошових коштів та за використанням фінансових
ресурсів;
 складати оперативну та фінансову звітність;
 здійснювати фінансовий контроль, проводити аналіз фінансово-господарської
діяльності.
У сфері банківської діяльності фахівець повинен вміти:
 здійснювати всі види банківських операцій, їх облік та аналіз;
 проводити розрахунки і складати звітність комерційних банків, кредитних
організацій та інших кредитно-фінансових установ;
 володіти практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій
із залучення грошових коштів;
 оформлювати операції з надання кредитів, здійснювати контроль за їх
використанням та погашенням;
 проводити факторингові, лізингові операції, операції з цінними паперами та
іноземною валютою;
 забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проведення фінансовоекономічних розрахунків.
У галузях страхування фахівець повинен вміти:
 вільно проводити розрахунки за всіма видами страхової діяльності;
 виконувати роботу з укладення і ведення страхових договорів;
 виконувати операції з перестрахування та співстрахування;
 здійснювати облік страхових операцій та аналіз показників діяльності страхових
компаній.

Сфера професійної діяльності:
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»
проходять практику, стажування та в подальшому мають широку сферу
працевлаштування в організаціях, підприємствах і установах різних галузей
діяльності та форм власності:
 в органах влади регіонального та
муніципального рівня;
 банківських установах;
 фінансово-кредитних установах;
 органнах соціального забезпечення;
 державній фіскальній службі;
 бюджетних установах;

 органах фінансового контролю,
незалежних аудиторських компаніях;
 органах Державного казначейства;
 комерційних структурах;
 страхових компаніях;
 інвестиційних компаніях;
 сфері біржової діяльності.

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду фінансиста,
економіста з фінансової роботи, касира, брокера, дилера, бухгалтера-фінансиста,
працівника банку, помічника фінансиста, страхового агента, інспектора з контролю
за цінами, кредитного інспектора тощо.

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: «1С:Бухгалтерія» (версія 8.2), «ЛІГА:ЗАКОН
ЕЛІТ» (версія 9.1), «ПАРУС-Підприємство», «M.E.DOC» та інші.

Щоб
зацікавити
студентську
молодь,
викладачі
фінансовоекономічних
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 і 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.

У рамках профорієнтаційного проекту «Зимова школа» викладачі циклової
комісії активно долучаються до профорієнтації майбутніх абітурієнтів,
ознайомлюючи їх з перевагами спеціальності «Фінанси, банківська справа і
страхування». А також відвідують школи, беруть участь у Днях відкритих дверей
та інших профорієнтаційних заходах.

Запрошуємо на навчання за спеціальністю
«Фінанси, банківська справа і страхування»!
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»
можуть продовжити навчання в Національному університеті біоресурсів і
природокористування України та інших ВНЗ України ІІІ-ІV р. а. за скороченою
програмою підготовки за рівнем вищої освіти «Бакалавр».

Запрошуємо Вас до нашої коледжанської родини!

