
ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, РОБОТОДАВЦІ, 

АКАДЕМІЧНА СПІЛЬНОТО ТА ІНШІ ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ! 

 

Для більш якісного наповнення освітньо-професійної програми "Фінанси, 

банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти звертаємося до Вас з проханням оцінити зміст запропонованого проєкту 

та надати свої рекомендації й пропозиції щодо таких аспектів:  

1) переліку компетентностей та програмних результатів навчання, які на 

думку стейкхолдерів є необхідними для майбутньої професійної діяльності 

випускника;  

2) переліку та обсягу обов'язкових освітніх компонент (навчальних 

дисциплін), які необхідні для досягнення заявлених та пропонованих Вами 

компетентностей і програмних результатів навчання;  

3) переліку та обсягу вибіркових освітніх компонент (навчальних 

дисциплін), які доповнять заявлені компетентності (програмні результати 

навчання) і дозволять здобувачам отримати цілком нові для формування 

власної освітньої траєкторії;  

4) форм та методів навчання і викладання, які дозволять якісно оволодіти 

задекларованими компетентностями та програмними результатами навчання. 

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати до 15 березня 2019 року на 

електронну адресу гаранта програми iryna_chuy@lute.lviv.ua або кафедри 

фінансів, кредиту та страхування kafedra_fks@lute.lviv.ua. Щиро дякуємо за 

розуміння, підтримку та допомогу!  

З повагою, гарант програми Чуй Ірина Романівна! 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та 

страхування” є нормативним документом, який регламентує нормативні, 

компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги 

до підготовки бакалаврів у галузі 07 “Управління та адміністрування” 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. 

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та 

страхування” заснована на компетентністному підході підготовки бакалавра у 

галузі 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування”. 

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та 

страхування” розроблена робочою групою кафедр фінансів, кредиту та 

страхування і фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу ЛТЕУ у 

складі: 

1. Чуй Ірина Романівна – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, кредиту 

та страхування – гарант освітньої програми, керівник проектної групи; 

2. Мицак Ольга Василівна – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, 

кредиту та страхування – член робочої (проектної) групи; 

3. Самура Юрій Олексійович – к.е.н., доц., доцент кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу – член робочої 

(проектної) групи. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалавр-

ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування” розроблена відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 

01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

р. “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” від 30.12.2015 р. № 

1187, “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти” від 20.12.2015 р., “Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)” від 23.03.2016 р. № 261. 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітньо-

професійну програму регулюється “Положенням про організацію освітнього 

процесу у Львівському торговельно-економічному університеті”. 

Програма погоджена з Вченою радою Інституту економіки та фінансів, 

схвалена Науково-методичною радою та затверджена Вченою радою 

Львівського торговельно-економічного університету. 



Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована і розповсюджена без дозволу Львівського торговельно-

економічного університету. 

  



1. ПРОФІЛЬ 

освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

спеціальність 072 “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ” 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський торговельно-економічний університет 

Інститут економіки та фінансів 

кафедра фінансів, кредиту та страхування,  

кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

ОС “Бакалавр” 

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та 

страхування” 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний,  

240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

Назва організації – Акредитаційна комісія України 

Країна – Україна 

Період акредитації – Сертифікат УП №14007080 до 01.07.2023 р. 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, 

EQF-LLL– 6 рівень 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти. 

Згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів.  

Решта вимог визначаються Правилами прийому на освітньо-

професійну програму  бакалавра, затвердженими ЛТЕУ. 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2019-2023 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення освітньої 

програми 

http://www.lute.lviv.ua/osvita/osvitno-profesiini-programi/opp-

bakalavra/ 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування, які здатні формувати та реалізовувати стратегічні й поточні плани розвитку 

підприємств, організацій, установ, забезпечувати їх фінансову стійкість, платоспроможність і 

конкурентоспроможність, надавати сучасні фінансові, банківські та страхові послуги. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

07 “Управління та адміністрування” 

072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Орієнтація освітньої 

програми 

Здобуття знань і практичних умінь у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування, що дозволяють розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у професійній 

діяльності. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна: формування системи знань та аналітичних, комунікативних, 

організаторських, підприємницьких навичок комплексного вирішення 

завдань щодо побудови і механізму функціонування фінансових систем. 



Особливості 

програми 

Отримання поглиблених знань із фінансів, банківської справи та 

страхування з акцентом на формуванні теоретичного базису та 

прикладних навичок з побудови та механізму функціонування 

фінансових систем. Програма ґрунтується на використанні 

інноваційних технологій електронного навчання на власних 

віртуальних навчальних ресурсах. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здатний 

виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади, посадові 

обов’язки яких вимагають володіння компетентностями в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування згідно з Національною рамкою 

кваліфікацій та Національним класифікатором України: Класифікатор 

професій (ДК 003:2010).  

Самостійне працевлаштування. 

Подальше навчання Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентричний; проблемно-орієнтований; комунікативний; 

міждисциплінарний. 

Лекції, практичні заняття, семінари, індивідуальна робота студента, 

проходження навчальної й виробничої практик, інтерактивне спілкування 

з викладачами, ділові ігри, есе, презентації, самопідготовка через мережу 

Інтернет у Центрі дистанційного навчання Львівського торговельно-

економічного університету. 

Оцінювання Поточне опитування, тестування знань, виконання завдань в 

дистанційних курсах, усні презентації, контрольні та індивідуальні 

роботи, звіти про практику, курсові роботи та їх захист. Підсумковий 

контроль – екзамен/залік.  

Підсумкова атестація у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК – 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 у професійній діяльності окремих методів і положень 

фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і 

необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та 

навчальної діяльності. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат. 

ЗК 2. Адаптивна та комунікативна здатність. 

ЗК 3. Здатність використовувати знання в галузі інформатики, 

інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 4. Соціальні та етичні зобов'язання. 

ЗК 5. Креативність, здатність до системного мислення. 

ЗК 6. Здатність до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, 

самостійного опанування нових знань. 

ЗК 7. Здатність використовувати базові знання з управління та 

адміністрування. 

ЗК 8. Здатність до врахування та застосування основних економічних і 

природничих законів. 

ЗК 9. Здатність до проведення наукових досліджень. 

ЗК 10. Здатність до новаторства та підприємництва. 

ЗК 11. Здатність застосувати економіко-математичний та статистичний 

інструментарій. 

ЗК 12. Здатність застосовувати знання фундаментальних наук. 

Фахові ФК 1. Інформаційно-аналітична здатність. Здатність застосовувати 



компетентності (ФК) сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 

інформаційними технологіями проведення банківських операцій і 

надання фінансових послуг, відповідними пакетами стандартних програм 

з формування звітності суб’єктів господарювання, банків та страхових 

компаній, здійснювати аналіз і оцінку їх фінансової спроможності, 

виявляти проблемні аспекти фінансової діяльності та пропонувати шляхи 

їх вирішення. 

ФК 2. Організаційна здатність. Здатність раціонально визначати та 

організовувати діяльність бізнес-одиниці, налагоджувати внутрішні і 

зовнішні комунікації, створювати можливості для розширення видів 

діяльності й умов постійного інноваційного розвитку. 

ФК 3. Здатність до планування і прогнозування. Здатність моделювати, 

прогнозувати та планувати фінансово-господарські аспекти діяльності 

підприємств, банків та страхових компаній, вміння оцінювати можливості 

і загрози, сильні та слабкі сторони їх фінансово-економічної діяльності, 

організовувати систему управління фінансами, обліково-аналітичним 

забезпеченням та операційною діяльністю, розробляти і реалізовувати 

фінансові плани розвитку організацій, спрямовані на досягнення 

поставлених цілей. 

ФК 4. Здатність до здійснення регулювання. Здатність ефективно 

застосовувати адміністративні та директивні методи державного 

фінансового і банківського регулювання та нагляду, володіти методами і 

технологіями роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, 

фондовому ринку та ринку фінансових послуг. 

ФК 5. Менеджерські здатності. Здатності планувати, моделювати та 

управляти роботою персоналу та проводити комплексні цілеспрямовані 

дослідження. 

ФК 6. Здатність до здійснення контролю. Здатність до виявлення проблем 

та визначення шляхів їх вирішення на основі застосування сучасних 

методів здійснення контрольного процесу шляхом проведення перевірок, 

ревізій, аудиту, фінансового моніторингу й управлінського та 

стратегічного контролю. 

ФК 7. Пошукова та інтерпретаційна здатність. Здатність до пошуку, 

використання та інтерпретації інформації для вирішення прикладних і 

теоретичних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК 8. Дослідницька здатність. Здатність обґрунтовувати, презентувати та 

реалізовувати результати власних досліджень. 

ФК 9. Діагностична здатність. Здатність використовувати теоретичний та 

методологічний інструментарій для діагностики і моделювання 

фінансової діяльності суб'єктів господарювання, уміти розробити систему 

удосконалення фінансово-господарської діяльності. 

ФК 10. Інформаційно-комп’ютерна компетенція. Здатність до розуміння 

функціонування та використання сучасних інформаційних систем 

формування та реалізації управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 ПРН 1. Демонструвати належний рівень знань економічних категорій, 

законів, причинно-наслідкових та функціональних зв'язків, які існують 

між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН 2. Демонструвати навички письмової та усної загальної та 

професійної комунікації державною та іноземними мовами. 

ПРН 3. Демонструвати належний рівень знань основ управління та 

державного регулювання фінансовою та грошово-кредитною системою, а 

також підприємствами, банками, страховими компаніями, іншими 

небанківськими фінансовими установами. 

ПРН 4. Застосовувати статистичні методи збирання та обробки 



економічної інформації, економетричні методи моделювання фінансово-

економічних явищ та процесів. 

ПРН 5. Застосовувати набуті теоретичні знання економіко-

математичних методів для розв’язання практичних завдань у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 6. Демонструвати належний рівень знань основних історико-

філософських концепцій для осмислення сучасних економічних проблем 

та формування на цій основі професійного світогляду. 

ПРН 7. Визначати функціональні сфери організації операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємств, банків, страхових 

компаній та інших фінансових посередників. 

ПРН 8. Вміти збирати та аналізувати необхідну інформацію щодо 

ефективності функціонування фінансової, податкової, бюджетної, 

грошової, банківської та кредитної систем. 

ПРН 9. Застосовувати інструментарій проведення аналізу діяльності 

підприємств, банків та страхових компаній для оцінки ефективності 

формування і використання активів, зобов'язань і капіталу, доходів та 

витрат, забезпечення ліквідності, фінансової стійкості й надійності. 

ПРН 10. Демонструвати належний рівень знань у сфері 

функціонування грошової та кредитної систем, тенденцій розвитку 

фінансового ринку й ринку цінних паперів; механізму здійснення 

інвестиційної діяльності, організації інвестиційного процесу та 

визначення ефективності реалізації інвестиційних проектів. 

ПРН 11. Виявляти загрози, розраховувати й аналізувати індикатори 

фінансово-економічної безпеки банків, страхових компаній та суб’єктів 

господарювання різних організаційно-правових форм. 

ПРН 12. Визначати функціональні характеристики діяльності 

регулюючих і регламентуючих органів державної влади та місцевого 

самоврядування в сфері фінансів. 

ПРН 13. Демонструвати знання операційної діяльності центрального 

банку, його ролі і значення у здійсненні грошово-кредитної політики, 

режимів, показників та основних засад її реалізації. 

ПРН 14. Показати належний рівень знань порядку впровадження, 

використання та здійснення платежів за допомогою електронних 

пластикових карток, механізму їх випуску міжнародними та 

вітчизняними платіжними системами. 

ПРН 15. Виявляти й аналізувати ключові характеристики 

соціального страхування, його ролі і значення у формуванні систем 

соціального захисту населення. 

ПРН 16. Застосовувати цифрові інформаційні технології, а також 

програмні продукти, необхідні для вирішення організаційно-

управлінських та економічних завдань у сфері фінансів, банківській сфері 

та страхуванні. 

ПРН 17. Визначати функціональні особливості маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки із системою 

управління підприємницькою, банківською та страховою діяльністю. 

ПРН 18. Використовувати набуті знання, опановувати нові знання, 

вдосконалювати досвід з позицій використання досягнень вітчизняної та 

зарубіжної економічної науки, інформаційних технологій та передового 

досвіду управління у банківській, страховій й підприємницькій сферах. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення Наявна проектна група відповідальна за підготовку здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування”, до складу якої входять 3 кандидати наук, доценти, усі 

вони є штатними працівниками Львівського торговельно-

економічного університету. 



Гарант освітньої програми: Чуй І.Р. – к.е.н., доц., доцент кафедри 

фінансів, кредиту та страхування. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

з науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

Усі науково-педагогічні працівники виконують не менше трьох 

умов, зазначених у пункті 5 приміток до Додатку 12 Ліцензійних 

умов. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

ЛТЕУ має розвинену інфраструктуру: 4 навчальних корпуси, 3 

студентські гуртожитки, які є власністю університету. 

Проведення навчальних занять та контрольних заходів забезпечене 

відповідними приміщеннями, площа яких перевищує встановлені 

вимоги. Більше третини навчальних аудиторій забезпечено 

мультимедійним обладнанням для одночасного використання. 

В університеті наявні спеціалізовані лабораторії; бібліотека 

(наукова та електронна) у т.ч. читальні зали з сучасною навчальною 

літературою, науковими, довідковими та іншими виданнями; 2 

їдальні власного комбінату громадського харчування; актовий зал; 

спортивний комплекс; спортивний майданчик; медичний пункт; 

власне видавництво; спортивно-оздоровчий табір “Латориця”. 

Усі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Бібліотека ЛТЕУ забезпечена фаховими періодичними виданнями 

відповідного профілю, в т.ч. у електронному вигляді. Наявний 

доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 

мовою. 

Наявний офіційний веб-сайт ЛТЕУ: http://www.lute.lviv.ua, на якому 

розміщена основна інформація про освітню, освітньо-наукову, 

видавничу діяльність університету, структуру, ліцензії та серти-

фікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні підрозділи 

та їх склад, правила прийому, контактна інформація та ін. 

Наявні необмежений доступ до мережі Інтернет; точки бездротового 

доступу до мережі Інтернет; навчальне середовище Moodle; 

інтернет-зв’язок; електронний ресурс, який містить навчально-

методичні матеріали з навчальних дисциплін, в т.ч. у системі 

дистанційного навчання, який відповідає встановленим вимогам; 

технічні засоби навчання. 

В університеті наявні: навчальні плани і робочі навчальні плани; 

графіки навчального процесу; робочі навчальні програми 

дисциплін; належне навчально-методичне забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану; дидактичні матеріали 

для самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисциплін; 

програми практичної підготовки і робочі програми практик; 

методичні вказівки для виконання курсових проектів (робіт), 

дипломних проектів (робіт); критерії оцінювання рівня підготовки; 

пакети комплексних контрольних робіт; підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій тощо згідно з переліком 

рекомендованої літератури з кожної навчальної дисципліни, 

кількість яких відповідає встановленим вимогам; методичні 

матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність  

Національна 

кредитна мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах. 

Міжнародна Угода щодо семестрового академічного обміну з Лодзьким 



кредитна мобільність університетом (Республіка Польща); 

Угода щодо семестрового академічного обміну з Вроцлавським 

економічним університетом (Республіка Польща); 

Угода з Вроцлавським економічним університетом (Республіка 

Польща) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Пардубіце (Чеська Республіка) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з університетом  Дебрецена (Угорщина) в рамках програми 

Erasmus+; 

Угода з університетом Варни (Республіка Болгарія) в рамках 

програми Erasmus+; 

Угода з університетом прикладних соціальних наук  Клайпеди  

(Литовська Республіка) в рамках програми Erasmus+; 

Угода з Західним університетом Тімішоари (Румунія) в рамках 

програми Erasmus+. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Довузівська підготовка іноземних громадян. 

Україномовні програми за всіма спеціальностями для іноземних 

громадян. 

 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практика, підсумкова атестація) 

Кількість  

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 1 Історія української державності 4 екзамен 

ОК 2 Економічна теорія 4 екзамен 

ОК 3 Інформаційні системи і технології 4 екзамен 

ОК 4 Математика для економістів (вища математика, теорія 

ймовірностей і математична статистика) 
8 

екзамен 

ОК 5 Іноземна мова 12 екзамен 

ОК 6 Безпека життєдіяльності та охорона праці 3 залік 

ОК 7 Макроекономіка 4 екзамен 

ОК 8 Мікроекономіка 4 екзамен 

ОК 9 Оптимізаційні методи та моделі 4 екзамен 

ОК 10 Економетрика 4 екзамен 

ОК 11 Українська мова за професійним спрямуванням 4 залік 

ОК 12 Філософія 4 залік 

ОК 13 Статистика 4 екзамен 

ОК 14 Вступ до спеціальності 3 залік 

ОК 15 Гроші і кредит 4 екзамен 

ОК 16 Ціни і ціноутворення 4 залік 

ОК 17 Оподаткування 4 залік 

ОК 18 Економіка підприємства 4 екзамен 

ОК 19 Фінанси 8 екзамен 

ОК 20 Фінансовий облік 5 екзамен 

ОК 21 Податкова система 5 залік 

ОК 22 Страхування 4 екзамен 

ОК 23 Маркетинг 4 екзамен 

ОК 24 Банківська система 4 екзамен 

ОК 25  Банківські операції 4 екзамен 

ОК 26 Фінанси підприємств 7 екзамен 

ОК 27 Аналіз господарської діяльності 4 екзамен 

ОК 28 Інвестування 4 екзамен 

ОК 29 Облік у прикладних програмних рішеннях  4 залік 

ОК 30 Бюджетна система 4 екзамен 

ОК 31 Фінансовий аналіз 4 екзамен 

ОК 32 Фінансовий ринок 4 екзамен 

ОК 33 Менеджмент 4 екзамен 

ОК 34 Курсова робота з макроекономіки 3 захист 

ОК 35 Курсова робота з фінансів підприємств 3 захист 

ОК 36 Курсова робота з банківських операцій 3 захист 

ОК 37 Практика 12 захист 

ОК 38 Підсумкова атестація 7 захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 179  

Вибіркові компоненти ОПП 

1 семестр студент обирає 1 дисципліну  = 3 кредити 

ВК 1.1 Історія бухгалтерського обліку 

3 залік ВК 1.2 Історія фінансів, грошей і банківництва 

ВК 1.3 Політичні системи світу 



ВК 1.4 Теорія та історія кооперації 

2 семестр студент обирає 3 дисципліни  = 10 кредитів 

ВК 2.1 Історія економіки та економічної думки 

3 залік 

ВК 2.2 Основи наукових досліджень 

ВК 2.3 Регіональна економіка 

ВК 2.4 Національна економіка 

ВК 2.5 Державне регулювання економіки 

ВК 2.6 Комерційна діяльність 
4 залік 

ВК 2.7 Основи бізнесу 

3 семестр студент обирає 2 дисципліни  = 8 кредитів 

ВК 3.1 Політологія 

4 залік 
ВК 3.2 Соціологія 

ВК 3.3 Організація торгівлі 

ВК 3.4 Теоретичні основи товарознавства 

4 семестр - студент обирає 1 дисципліну  = 4 кредити 

ВК 4.1 Правознавство 
4 залік 

ВК 4.2 Господарське право 

5 семестр - студент обирає 3 дисципліни = 12 кредитів 

ВК 5.1 Логіка  

4 залік 

ВК 5.2 Брендинг 

ВК 5.3 Соціальне страхування 

ВК 5.4 Звітність підприємства 

ВК 5.5 Платіжні системи  

ВК 5.6 Конкурентоспроможність підприємства 

ВК 5.7 Економічна безпека держави  

ВК 5.8 Фінанси держави 

ВК 5.9 Міжнародне право 

ВК 5.10 Друга іноземна мова (німецька, французька, 

іспанська, польська, чеська 

ВК 5.11 Бухгалтерський облік у торгівлі 

ВК 5.12 Економіка малого підприємства 

ВК 5.13 Міжнародні митні регулятори 

6 семестр - студент обирає 2 дисципліни = 8 кредитів 

ВК 6.1 Організація обслуговування осіб з інвалідністю 

4 залік 

ВК 6.2 Поведінка споживача 

ВК 6.3 Центральний банк і грошово-кредитна політика 

ВК 6.4 Планування і контроль на підприємстві 

ВК 6.5 Фінансово-економічна безпека суб’єктів 

господарювання 

ВК 6.6 Конфліктологія та теорія переговорів 

ВК 6.7 Аудит 

ВК 6.8 Друга іноземна мова (німецька, французька, 

іспанська, польська, чеська 

ВК 6.9 Судово-бухгалтерська експертиза 

7 семестр - студент обирає 2 дисципліни = 8 кредитів 

ВК 7.1 Міжнародний туризм 

4 залік 

ВК 7.2 Міжнародні фінанси  

ВК 7.3 Управлінський облік 

ВК 7.4 Фінансове планування і прогнозування 

ВК 7.5 Бізнес-планування   

ВК 7.6 Логістика 

ВК 7.7 Аналіз банківської діяльності 

ВК 7.8 Міжнародні розрахунки і валютні операції 

ВК 7.9 Економіка праці і соціально-трудові відносини 



ВК 7.10 Ревізія і контроль 

8 семестр - студент обирає 2 дисципліни = 8 кредитів 

ВК 8.1 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 

4 залік 

ВК 8.2 Стратегія підприємства 

ВК 8.3 Дипломатичний протокол та етикет 

ВК 8.4 Фінансова санація і банкрутство підприємств 

ВК 8.5 Самоменеджмент 

ВК 8.6 Міжнародна торгівля 

ВК 8.7 Організація кейтерингового обслуговування 

ВК 8.8 Кон'юнктура ринку 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 61  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240  

 



2.2. Структурно-логічна схема ОПП першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування” 
1 курс 

 

2 курс 

 

3 курс 

 

4 курс 
    

ОК 1. Історія української державності ОК 5. Іноземна мова ОК 11. Українська мова  

(за професійним спрямуванням) 

ОК 5. Іноземна мова 

   

ОК 2. Економічна теорія ОК 8. Мікроекономіка  ОК 12. Філософія  

  ОК 22. Страхування   

ОК 3. Інформаційні системи і технології ОК 9. Оптимізаційні методи та моделі  ОК 28. Інвестування 

  ОК 23. Маркетинг  

ОК 4. Математика для економістів ОК 10. Економетрика  ОК 29. Облік  у прикладних програмних рішеннях  

  ОК 24. Банківська система   

ОК 5. Іноземна мова ОК 16. Ціни і ціноутворення  ОК 30. Бюджетна система 

   ОК 25. Банківські операції  

ОК 6. Безпека життєдіяльності та охорона 
 праці 

ОК 17. Основи оподаткування  ОК 31. Фінансовий аналіз 

 ОК 26. Фінанси підприємств  

 ОК 18. Економіка підприємства  ОК 32. Фінансовий ринок 

ОК 7. Макроекономіка  ОК 27. Аналіз господарської діяльності  

 ОК 19. Фінанси   ОК 33. Менеджмент 

ОК 13. Статистика  ОК 35. Курсова робота з фінансів підприємств  

  ОК 20. Фінансовий облік   ОК 36. Курсова робота з банківських операцій 

ОК 14. Вступ до спеціальності  ОК 37. Практика  

 ОК 21. Податкова система   ОК 37. Практика 

ОК 15. Гроші і кредит  ВК 5.1. Логіка 

ВК 5.2. Брендинг  
ВК 5.3. Соціальне страхування 

ВК 5.4. Звітність підприємства 

ВК 5.5. Платіжні системи 
ВК 5.6.Конкурентоспроможність підприємства 

ВК 5.7. Економічна безпека держави 

ВК 5.8. Фінанси держави 
ВК 5.9.Міжнародне право 

ВК 5.10. Друга іноземна мова 

ВК 5.11. Бухгалтерський облік у торгівлі 
ВК 5.12. Економіка малого підприємства 

ВК 5.13. Міжнародні митні регулятори 

ВК 6.1. Організація обслуговування осіб з 
інвалідністю 

ВК 6.2. Поведінка споживача 

ВК 6.3. Центральний банк і грошово-кредитна 
політика 

ВК 6.4. Планування і контроль на підприємстві 

ВК 6.5. Фінансово-економічна безпека суб'єктів 
господарювання 

ВК 6.6. Конфліктологія та теорія переговорів 

ВК 6.7. Аудит 

ВК 6.8. Друга іноземна мова 

ВК 6.9. Судово-бухгалтерська експертиза 

 

 ОК 37. Практика  
ВК 7.1. Міжнародний туризм 
ВК 7.2. Міжнародні фінанси 

ВК 7.3. Управлінський облік  

ВК 7.4. Фінансове планування і  прогнозування 
ВК 7.5.Бізнес-планування 

ВК 7.6. Логістика  

ВК 7.7. Аналіз банківської діяльності 
ВК 7.8. Міжнародні розрахунки і валютні операції 

ВК 7.9. Економіка праці і соціально-трудові 

відносини 
ВК 7.10. Ревізія і контроль 

ВК 8.1. Фінансова діяльність суб'єктів 

господарювання 
ВК 8.2. Стратегія підприємства 

ВК 8.3. Дипломатичний протокол та етикет 
ВК 8.4. Фінансова санація і банкрутство 

підприємств 

ВК 8.5. Самоменеджмент 
ВК 8.6. Міжнародна торгівля 

ВК 8.7. Організація кейтерингового 

обслуговування  

ВК 8.8. Кон'юнктура ринку 

ОК 34. Курсова робота з макроекономіки  

 

ВБ 3.1. Політологія 
ВБ 3.2. Соціологія 

ВБ 3.3. Організація торгівлі 

ВБ 3.4. Теоретичні основи 
товарознавства 

ВБ 4.1. Правознавство 

ВБ 4.2. Господарське право 

ВК 1.1. Історія бухгалтерського обліку 

ВК 1.2. Історія фінансів, грошей і 

банківництва  
ВК 1.3. Політичні системи світу 

ВК 1.4. Теорія та історія кооперації 

ВК 2.1. Історія економіки та економічної 
думки 

ВК 2.2. Основи наукових досліджень  

ВК 2.3. Регіональна економіка 
ВК 2.4. Національна економіка 

ВК 2.5. Державне регулювання економіки 

ВК 2.6. Комерційна діяльність 
ВК 2. 7. Основи бізнесу 

  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування” проводиться у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документа встановленого 

зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації 

“бакалавр фінансів, банківської справи та страхування”.  

Захист здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


