
Рецензія-Відгук 

на освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

 
 
 

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері фінансів на теперішній час е важливим 

завданням. Фінанси, банківська справа та страхування — єдина економічна спеціальність, що 

цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові 

компанії тощо) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності 

(представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, 

районні та обласні державні адміністрації та ін.). 
 

Освітньо-професійна програма (OПП), що реалізується в Навчально-реабілітаційному закладі 

вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" (НРЗВО КПДІ) за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, являє собою систему документів, розроблену i 

затверджену закладом вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці на підставі відповідних 

ВИ мог. 
 

Дана OПП включає /основні та вибіркові компоненти, кількість кредитів та форми 

контролю якості ïx освоєння. 

Рецензована OПП за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

розроблена співробітниками НРЗВО КПДІ після консультацій із науковцями та фахівцями нашого 

підприємства. Ми маємо потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності. В освітньо- 

професійній програмі визначені програмні компетентності виходячи із видів i завдань навчання. 

Вони розподілені на загальні та професійні компетентності, найбільш відповідні для 

запропонованої програми. Професійні компетентності носять практичний характер i можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Навчальний план підготовки освітньо- 

професійної програми повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми. 

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових та вибіркових дисциплін 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування i покликані сприяти забезпеченню відповідності 

програмних результатів навчання запитам стейкголдерів. 

3 розробленої програми можна зробити висновок, що вона мае високий рівень 

забезпеченості навчально-методичною документацією i матеріалами, що здатні забезпечує 

підготовку фахівців з фінансів, банківської справи та страхування високого професійного рівня 

3 урахуванням вищесказаного вважаємо, що рецензовану освітньо-професійну програму 

можна рекомендувати до використання для підготовки студентів за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти "Кам'янець-

Подільський державний інститут". 

 

 

 


