
 

 

 

 

Термін навчання:  
 

 

Термін навчання:  
3 роки - на основі базової загальної середньої 
освіти; 
2 роки - на основі повної загальної середньої 
освіти. 
Кваліфікація: операціоніст з фінансів 

 

Фінанси – це професія, що потребує 
таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний, але 
одночасно цікавий світ економіки в усіх його проявах, взаємодії та 
гармонії.  

Ефективне функціонування фінансової системи – необхідна умова 
розвитку ринкових відносин в державі. Увесь комплекс економічних, 
фінансових структур, органи державного управління потребують 
кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної 
підготовки, спеціальні знання у сфері фінансів, економічних розрахунків, 
банківської справи та страхування, а також фінансова діяльність у сфері 
ринкових відносин, вміння і навички використання сучасних інформаційних 
технологій.  

Навчаючись у коледжі за цією спеціальністю, ВИ ОТРИМАЄТЕ ґрунтовну 
базову та фундаментальну підготовку, у відповідності до вимог освітньої 
програми з таких дисциплін, як:  

 Фінанси; 
 Фінанси підприємств; 
 Економіка підприємства; 
 Бухгалтерський облік; 
 Статистика; 
 Менеджмент; 
 Маркетинг; 
 Економічний аналіз; 
 Банківські операції; 
 Гроші та кредит; 
 Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних 

установах; 
 Економіка праці та соціально-трудові відносини тощо. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(галузь знань 07 Управління та адміністрування) 
 



 

ВИ ЗДОБУДЕТЕ фахові програмні компетентності в даній галузі, а саме:  
 здатність опановувати та аналізувати інформацію щодо стану і 

тенденцій розвитку фінансових систем; 
 здатність  обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи, страхування та брати відповідальність 
за них; 

 здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти інформаційними технологіями у цій сфері; 

 вміння формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на 
тривалу перспективу; 

 вміння використовувати законодавчі та нормативні документи з 
питань оподаткування, кредитування, страхування.  

 вміння використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій фінансової, економічної, математичної, 
статистичної, правової та інших наук для діагностики стану 
фінансових систем.  

 здатність визначати стратегічні цілі професійної діяльності, 
аналізувати сучасний ринок праці та вільно складати власне 
портфоліо для пошуку роботи.    

 
ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ у різних фінансових управліннях, 

державній фіскальній службі, державній фінансовій інспекції, в податковій 
інспекції, в державних та комерційних банках, кредитних спілках, страхових 
компаніях, у бюджетних установах, організаціях, на підприємствах різних 
форм власності та підпорядкування на таких посадах: 

 бухгалтер 
 касир-експерт 
 касир в банках 
 інкасатор 
 брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій 
 страховий агент 
 фахівець з біржових операцій  
 інспектор 
 інспектор-ревізор 
 інспектор обмінного пункту  
 інспектор з контролю за цінами 
 інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей тощо. 

 
 


