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

першого бакалаврського рівня вищої освіти 
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Львівського торговельно-економічного університету

Представлена на рецензування освітньо-професійна програма складена у 
відповідності до Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 072 
“Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та 
адміністрування” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, введеного в 
дію наказом Міністерства освіти та науки України № 729 від 24.05.2019 р. та 
наказу ректора Львівського торговельно-економічного університету № 144/01 
від 30.05.2019 р. При цьому розробники керувалися принципами 
студентоцентрованого навчання, академічної свободи, доброчесності, 
прозорості й публічності; особливу увагу було приділено впровадженню 
компетентнісного підходу.

Під час формулювання цілей та програмних результатів ОПП ФБС були 
враховані відгуки здобувачів вищої освіти, випускників, представників 
академічної спільноти та вимоги до кваліфікацій та компетентностей 
претендентів на посади фахівців із фінансів, банківської справи та страхування 
представників роботодавців (банків, страхових компаній, підприємств 
реального сектору економіки, державних фінансових органів та органів 
місцевого самоврядування).

Освітньо-професійна програма добре структурована, її зміст дозволяє 
забезпечити формування наскрізної компетентності фахівці ОР «бакалавр» зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», а перелік 
дисциплін навчального плану побудований таким чином, що їхнє змістовне 
навантаження дозволяє сформувати відповідні загальні і спеціальні (фахові) 
компетентності.

Набуття здобувачами вищої освіти належного рівня знань, професійних 
компетентностей забезпечується виваженої тематичною наповненістю 
освітньо-професійної програми і узгодженими широким колом стейкхолдерів 
освітніми компонентами, які є актуальними та відповідають потребам галузі і 
сучасного ринку праці.

Необхідно позитивно відмітити введення до переліку спеціальних 
компетентностей здатність здобувачів застосовувати знання методів та 
інструментів державного регулювання фінансових систем та володіти 
технологіями роботи на фінансових ринках, адже без оволодіння такими 
знаннями у сучасному динамічному середовищі фахівець буде неспроможний 
швидко і якісно аналізувати фінансову політику держави та її інструменти, на



їх основі ухвалювати ефективні управлінські рішення та брати відповідальність 
за них.

Високо оцінюємо практико-орієнтовану спрямованість освітньої 
програми, яка забезпечується залученням фахівців практиків до навчального 
процесу, широким переліком баз практики, а також можливості здобувачів 
брати участь у програмах академічної мобільності.

Для посилення конкурентних переваг випускників вважаємо за доцільне 
збільшити обсяг навчальних годин на вивчення іноземних мов, а також 
покращення їхніх цифрових компетентностей (освоєння спеціальних функцій 
excel, power point, програмних продуктів SAP, M.E.Dok, Logica).

Загалом є підстави вважати, що рецензована освітньо-професійна 
програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» ОР «бакалавр» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» є актуальною, відповідає всім вимогам галузевих 
стандартів вищої освіти та може бути рекомендована для впровадження у 
освітній процес Львівського торговельно-економічного університету.
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