
 

 
освітньо-професійної програми  

«ФІНАНСИ,БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

спеціальність 072« ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ » 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Тип диплома та обсяг програми Одиничний, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Термін дії сертифікату про освітню діяльність до 1 липня 2025 р. 

Рівень програми ЕQF-LLL – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, HPK – 6 рівень 

Кваліфікація  Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування 

А Ціль 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. 

В  Характеристика програми 

1 Предметна область Управління та адміністрування 

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна: формування системи знань та аналітичних, комунікативних, 

організаторських, підприємницьких навиків комплексного вирішення 

завдань щодо побудови і механізму функціонування фінансових систем.
 

3 
Орієнтація 

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. 

4 
Особливості 

програми 

Отримання поглиблених знань із фінансів, банківської справи та 

страхування з акцентом на формуванні теоретичного базису та прикладних 

навиків з побудови та механізму функціонування фінансових систем. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 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. 

2 Продовження освіти  Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

D Стиль та методика навчання 



1  
Підходи до викладання 

та навчання 

Студентоцентрований; 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. 

2  Система оцінювання  

Поточне опитування, модульний та тестовий контроль, презентація 

результатів наукових робіт, захист курсових робіт і звітів з навчальної та 

виробничої практик. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова 

атестація – комплексні кваліфікаційні іспити.  

E Програмні компетентності 

 
Інтегральна 

компетентність 

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. 

1. 
Загальні 

(універсальні) 

 Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат. 

 Адаптивна та комунікативна здатність. 

 Здатність використовувати знання в галузі інформатики, інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

 Соціальні та етичні зобов'язання. 

 Креативність, здатність до системного мислення. 

 Здатність до реалізації особистісного потенціалу і саморозвитку, самостійного 

опанування нових знань. 

 Здатність використовувати базові знання з управління та адміністрування. 

 Здатність до врахування та застосування основних економічних і 

природничих законів. 

 Здатність до проведення наукових досліджень. 

 Здатність до новаторства та підприємництва. 

 Здатність застосувати економіко-математичний та статистичний 

інструментарій. 

 Здатність застосовувати знання фундаментальних наук. 

2  
Спеціальні 

(фахові)  

1. Інформаційно-аналітична здатність. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними 

технологіями проведення банківських операцій і послуг, відповідними 

пакетами стандартних програм з формування звітності підприємств, банків та 

страхових компаній, здійснювати аналіз і оцінку їх фінансової спроможності, 

виявляти проблемні аспекти фінансової діяльності та пропонувати шляхи їх 

вирішення. 

2. Організаційна здатність. Здатність раціонально визначати та організовувати 

стратегічні бізнес-одиниці, налагоджувати внутрішні і зовнішні комунікації, 

створювати можливості для регламентації значної кількості видів діяльності й 

умов постійного інноваційного розвитку. 

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 основами операційної діяльності, розробляти і реалізовувати 

фінансові плани розвитку організацій, спрямовані на досягнення поставлених 

цілей. 



 
  


