
1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ (ОПП) ЗІ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 – «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ» 
1 - Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний 

240 кредитів ЄКТС  

термін навчання 4 роки  

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» Серія НІ № 2493788 від 23 жовтня 2017 р. 

(рішеня Акредитаційної комісії від 3 липня 2017 р., протокол № 126, 

Наказ МОН від05.07.2017 р., № 139-л) 

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

EQF LLL – 6 рівень 

Передумови 

Наявність: 

повної загальної середньої освіти – для бакалаврів з нормативним 

терміном навчання, 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (молодший 

бакалавр) – для бакалаврів зі скороченим терміном навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01 липня 2017 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.suem.edu.ua/uk/university/study_programs_conclusions 

2 - Мета освітньої програми 

Надання студентам теоретичних знань у сфері фінансової системи та фінансових відносин, а 

також практичних умінь і навичок, які забезпечать успішне виконання випускниками 

професійних обов’язків заспеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 

підготують до самореалізації у подальшому навчанні та професійній діяльності. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Об’єкти вивчення: теоретико-методологічні, організаційно-практичні 

засади регулювання у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, які 

володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними 

навичками, що фахово спрямовуються на фінансову діяльність 

підприємств, у галузь фінансово-кредитних відносин, бюджетно-

податкову політику та невиробничу сферу. 

Теоретичний зміст предметної області: категорії, поняття, концепції, 



принципи організації у економічній науці, які забезпечують усибічну 

підготовку фахівців у фінансово-економічній сфері.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи 

пізнання, математичні, статистичні та якісні основи аналізу й 

прогнозування економічних процесів, метожди досліджень та 

презинтації наукових результатів. 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, 

стандартні та спеціалізовані галузеві програмні продукти які 

використовуються в еконоічній діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з фінансів, 

банківської справи, страхування та орієнтує на актуальні спеціалізації, 

в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна (академічна) освіта в галузі фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Ключові слова: фінанси, фінансові послуги, державні та міжнародні 

фінанси, управління фінансами, фінансові установи, невиробнича 

сфера. 

Особливості 

програми 

Інтеграція основних напрямів фахової підготовки у фінансовій, 

банківській та страховій галузях. 

Співпраця з провідними фаховими установами та організаціями 

дозволяє отримати практичні навички та опанувати сучасний стан 

фінансової системи на реальних прикладах, зокрема шляхом: 

проходження виробничої практики; 

написання наукових робіт, тез, статей; 

презентації здійснених досліджень та розроблених пропозицій на 

науково-практичних конференціях. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати у державному та приватному секотрах 

економіки. Бакалавр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» підготовлений до виконання професійних функцій за 

одним або кількома з видів економічної діяльності за Національним 

класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»: 

1143.5 Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування  

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій  

131 Керівники малих підприємств без апарату управління  

1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва  

1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу  

1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів  

1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та 

заощаджень  

1466 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері 

страхування  

1467Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів  

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

2320 Викладачі середніх навчальних закладів  

2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 2 

2419.2 Економіст із збуту; Експерт із зовнішньоекономічних питань; 

Фахівець з ефективності підприємництва; Фахівець з раціоналізації 

виробництва; Фахівець -аналітик з дослідження товарного ринку;  

2419.3. Професіонали державної служби.  

2441.2 Економіст; Економіст з планування; Економіст із ціноутворення; 



Економічний радник 

2441.2 Економісти.  

3340 Інші фахівці в галузі освіти  

3340. Інші фахівці в галузі освіти.  

3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери 

(посередники) із заставних та фінансових операцій  

3411 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі,  

3412 Страхові агенти  

3412 Страхові агенти,  

3417 Експерт-консультант із страхування,  

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 3436. Помічники 

керівників. 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління 

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі,  

3421 Брокери (посередники) з купівлі- продажу товарів,  

3433 Бухгалтери та касири- експерти,  

3433, 4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) 

3436 Помічники керівників.  

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління.  

3441 Інспектори митної служби.  

3442 Інспектори податкової служби.  

3449 Інші державні інспектори.  

414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій 

Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних назв 

робіт, що характеризуються спеціальними професійними 

компетентностями. 

Продальше 

навчання 

Можливість навчання за програмою 7 рівня НРК України,  

FQ–EHEA – другого циклу, EQF–LLL – 7 рівня. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

- організаційні форми: колективне та інтегративне навчання тощо;  

- технології навчання:  

пасивні (пояснювально-ілюстративні: за домінуючими методами та 

способами навчання);  

активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні саморозвиваючі, позиційного та контекстного навчання, 

технологія співпраці);  

- застосовуються інноваційні технології електронного навчання. 

Оцінювання 

Оцінювання якості освоєння освітньої програми поєдніє поточний та 

підсумковий (семестровий) контроль знань та атестацію здобувачів 

вищої освіти. 

Поточний контроль – на семінарських, практичних, лабораторних 

заняттях (опитування, контрольні роботи, тестовий контроль, звіти про 

лабораторні роботи, презентації тощо). 

Підсумковий (семестровий) контроль – іспит або залік 

(диференційований залік). 

Атестація здобувачів вищої освіти – комплексний кваліфікаційний 

іспит та захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. 

Система 

оцінювання знань 

Оцінювання студентів здійснюється за:  

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно);  

2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано);  

за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за 



національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за 

шкалою ЄКТС.  

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної 

діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог до 

професійної, навчальної або дослідницької діяльності.  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

застосовування отриманих знань у практичних ситуаціях. 

2. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з 

можливостями виконання фахових досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою. 

4. Здібність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, 

використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

5. Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями, формувати 

та вирішувати проблемні питання. 

6. Здатність працювати в команді. 

7. Здатність до професійного спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами в інших галузях знань). 

8. Здатність генерувати нові ідеї, бути креативним та самокритичним. 

9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети. 

10. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

11. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для 

вирішення прикладних і теоретичних завдань у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

12. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, 

правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем. 

13. Здатність використовувати нормативно-правову базу у сфері 

фінансів, банківської справи та страхуванні. 

14. Здатність розв’язувати нестандартні задачі, прогнозувати 

економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин 

та робити висновки за всіма видами фінансової діяльності. 

15. Здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

у сфері державних фінансів, корпоративних фінансів, міжнародних 

фінансів та фінансового ринку для прийняття оптимальних 

управлінських рішень. 

16. Здатність до подальшого навчання, підтримки належного рівня 

знань та постійного підвищення фахової підготовки,виявлення проблем 

та визначення шляхів їх вирішення у сфері фінансів 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. загальноекономічні – здатність використовувати економічні закони і 

категорії, закономірності та принципи ринкової економіки, теорію і 

практику функціонування фінансової системи, правові аспекти 

регулювання практичної діяльності, застосовувати основні методи 

макро-та мікроекономічного аналізу. 

2. організаційні – здатність організувати професійну діяльності в 

колективі; уміння формулювати і делегувати професійні завдання; 

уміння взаємодіяти з іншими особами для досягнення прийнятних 

рішень у професійних питаннях. 

3. аналітичні – здатність до аналітичної обробку фінансової інформації  



з метою здійснення оцінки ефективності функціонування економічних 

об’єктів; аналізувати результати фінансової діяльності; вирішувати 

нестандартні задачі; з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки; здатність 

до цілісного уявлення про взаємозв’язок, взаємовплив та 

взаємообумовленість фінансових показників у сучасних ринкових 

умовах. 

4. управлінські – здатність управляти фінансово-господарською 

діяльністю вирбничої та невиробничої сфери, а також фінансовими 

ризиками. 

5. універсальні – практичне застосування знань; уміння планувати та 

розподіляти час; здатність до прийняття рішень; здатність аналізувати 

та порівнюваи інформації; навички роботи з оргтехнікою; дослідницькі 

навики; базові уявлення про процеси в суспільстві. 

7 - Програмні результати навчання 

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень.  

2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.  

3. Визначати, засвоювати та запам’ятовувати базові принципи та норми економіки, розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства. 

4. Позитивно сприймати необхідність діяти на основі професійних етичних міркувань 

(мотивів).  

5. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів в професійній 

діяльності та при проведенні досліджень.  

6. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для 

досягнення спільної мети.  

7. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і приймати 

обґрунтовані рішення.  

8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток.  

9. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів 

в професійній діяльності.  

10. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти 

ними.  

11. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.  

12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

13. Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової і монетарної політики.  

14. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

15. Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

16. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування та 

оцінювати їх ефективність.  

17. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

18. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та 

наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

19. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

20. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

21. Проявляти вміння абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати фінансово-економічну 

інформацію в складних і непередбачуваних умовах.  



22. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування і обирати методи для їх розв’язання.  23. Здійснювати наукове дослідження та 

оприлюднювати його  результати з вмінням  виокремлювати особистий внесок.   

Комунікація 

1. Уміння спілкуватись науковою та професійною мовою, включаючи 

усну та письмову комунікацію українською мовою. 

2. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема сучасні 

інформаційні технології, для ефективного спілкування на 

професійному рівні. 

Автономія і  

відповідальність  

Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно 

приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Гарант освітньо-професійної програми: доктор економічних наук, 

доцент, ректор Шпак Л.О. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації, 

зокрема стажування, в т.ч. за кордоном. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам 

щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є достатнім для 

забезпечення якості освітнього процесу, зокрема: 

навчальні приміщення;  

комп’ютерні класи (лабораторії);  

спеціалізовані лабораторії;  

спортивний зал; 

бібліотека, читальні зали; 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

мультимедійне обладнання; 

приміщення для науково-педагогічних працівників; 

гуртожиток; 

пункти харчування тощо. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпеченнявідповідає 

ліцензійним вимогам, має актуальний змістовий контент, базується на 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях та включає: 

 бібліотека; 

 читальний зал з достатнім фондом навчальної, наукової літератури та 

фахових періодичних видань;  

 офіційний сайт СУЕМ; 

 необмежений доступ до мережі Інтернет, точки бездротового доступу 

до мережі; 

 навчальні і робочі плани;  

 графіки навчального процесу; 

 комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін; 

 навчальні та робочі програми навчальних дисциплін; 

 програми практик; 

 електронний ресурс, який містить навчально-методичні матеріали 

навчальних дисциплін згідно навчальних планів; 

 засоби діагностики якості вищої освіти тощо. 



9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Східноєвропейським 

університетом економіки і менеджменту та закладами вищої освіти 

України 

Міжнародна  

кредитна 

мобільність 

Забезпечується відповідно до підписаних міжнародних угод. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе на загальних умовах. На навчання приймаються іноземні 

громадяни на умовах контракту, які мають повну загальну середню 

освіту (освітній ступінь молодшого спеціаліста (молодшого  

бакалавра)) 

 
 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

2.1.1. Перелік компонент ОПП – для бакалаврів з нормативним терміном 
навчання 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти програми 

ОК 1. Українська мова 4 екзамен 

ОК 2. Історія та культура України 5 екзамен 

ОК 3. Іноземна мова 6 екзамен 

ОК 4. Іноземна мова   диф. залік 

ОК 5. Філософія 5 екзамен 

ОК 6. Основи охорони праці 4 екзамен 

ОК 7. Фізичне виховання   диф. залік 

ОК 8. Інформаційні системи і технології 10 диф. залік, екзамен  

ОК 9. Економічна теорія 10 диф. залік, екзамен 

ОК 10. Мікроекономіка 5 екзамен 

ОК 11. Макроекономіка 5 екзамен 

ОК 12. Вища математика 10 диф. залік, екзамен 

ОК 13. Теорія ймовірності та математична статистика 10 диф. залік, екзамен 

ОК 14. Економіко-математичні методи і моделі 5 екзамен 

ОК 15.  Економіка підприємства 5 екзамен 

ОК 16. Менеджмент 5 екзамен 

ОК 17.  Маркетинг 5 екзамен 

ОК 18. Фінанси підприємств 5 екзамен 

ОК 19. Бухгалтерський облік 5 екзамен 

ОК 20.  Фінанси 10 диф. залік, екзамен 

ОК 21. Гроші і кредит 4 диф. залік 

ОК 22.  Страхові послуги 4 екзамен 

ОК 23. Фінансовий аналіз 5 екзамен 

ОК 24. Фінансовий ринок 5 екзамен 

ОК 25. Курсова робота з економіки і підприємництва 3 диф. залік 

ОК 26. Аналіз інвсетиційних проектів 5 екзамен 



Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

ОК 27.  Податкова система 5 екзамен 

ОК 28. Фінансова санація та банкрутство підприємств 5 екзамен 

ОК 29. Курсова робота з управління фінансами 3 диф. залік 

ОК 30. Ознайомча практика 4 диф. залік 

ОК 31. Технологічна практика 4 диф. залік 

ОК 32. Виробнича практика 4 диф. залік 

ОК 33. Переддипломна практика 4 диф. залік 

ОК 34. Кваліфікаційний іспит за фахом 2 екзамен 

ОК 35. Кваліфікаційна (бакалаврська) робота 6 диф. залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 178 

Вибіркові компоненти програми 

Вибірковий Блок 1 

ВБ 1.1 Психологія 4 диф. залік 

ВБ 1.2 Політологія 4 диф. залік 

ВБ 1.3 Релігієзнавство 4 диф. залік 

ВБ 1.4 Ділова іноземна мова 9 диф. залік, екзамен 

ВБ 1.5 Інвестування 6 диф. залік 

ВБ 1.6 Бюджетна система 4 екзамен 

ВБ 1.7 Страхування 4 диф. залік 

ВБ 1.8 Банківські операції 4 диф. залік 

ВБ 1.9 Фінансова діяльність субєктів господарювання 4 диф. залік 

ВБ 1.10 Місцеві фінанси 4 диф. залік 

ВБ 1.11 Банківська система 4 диф. залік 

ВБ 1.12 Біржова справа 4 диф. залік 

ВБ 1.13 Фінансова статистика 4 екзамен 

ВБ 1.14 Курсова робота з фінансів підприємств 3 диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент Блоку 1 62  

Вибірковий Блок 2 

ВБ 2.1 Логіка 4 диф. залік 

ВБ 2.2 Соціологія 4 диф. залік 

ВБ 2.3 Культурологія 4 диф. залік 

ВБ 2.4 Стратегічне управління 9 диф. залік, екзамен 

ВБ 2.5 Регіональна економіка 6 диф. залік 

ВБ 2.6 Бюджетна система 4 диф. залік 

ВБ 2.7 Страхування 4 диф. залік 

ВБ 2.8 Фінансова статистика 4 екзамен 

ВБ 2.9 

Курсова робота з фінансової діяльності субєктів 

господарювання 
3 диф. залік 

ВБ 2.10 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 4 диф. залік 

ВБ 2.11 Фінанси зарубіжних корпорацій 4 екзамен 

ВБ 2.12 Світова фінансова система 4 диф. залік 

ВБ 2.13 Фінанси малого бізнесу 4 диф. залік 

ВБ 2.14 Інвестиціне кредитування 4 диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент Блоку 2 62  

Загальний обсяг програми 240  

 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

1 курс 2 курс 4 курс3 курс

2 семестр1 семестр 4 семестр3 семестр 6 семестр5 семестр 8 семестр7 семестр

ОК 1. Українська 
мова 

ОК 2. Історія та 
культура 
України

ОК 3. Іноземна 
мова

ОК 3. Іноземна 
мова

ОК 4. 
Інформаційні 

системи і 
технології

ОК 4. 
Інформаційні 

системи і 
технології

ОК 5. 
Економічна 

теорія

ОК 5. 
Економічна 

теорія

ОК 6. Вища 
математика

ОК 6. Вища 
математика

ОК 21. Гроші і 
кредит

Фізичне 
виховання

Фізичне 
виховання

ОК 5. Філософія

ОК 4. Іноземна 
мова

ОК 10. 
Мікроекономіка

ОК 13. Теорія 
ймовірності та 
математична 

статистик

ОК 13. Теорія 
ймовірності та 
математична 

статистик

ОК 15. 
Економіка 

підприємства

ОК 11. 
Макроекономіка

ВБ 1.1. 
Психологія

ОК 14. 
Менеджмент

ВБ 2.1. Логіка

ОК 30. Ознайомча практика

ОК 20. Фінанси

ВБ 1.4. Ділова 
іноземна мова

ОК 4. Іноземна 
мова

ОК 17. 
Маркетинг

ВБ 1.2. 
Політологія

ВБ 1.11
Банківська 
система

ВБ 2.2. 
Соціологія

ВБ 2.10. Грошово-кредитна 
система зарубіжних країн

ОК 31. Технологічна практика

ОК 14. 
Економіко-

математичні 
методи і моделі

ОК 20. Фінанси

ОК 25. Курсова 
робота з 

економіки і 
підприємництва

ВБ 1.3. 
Релігієзнавство

ВБ 2.3. 
Культурологія

ВБ 1.4. Ділова 
іноземна мова

ВБ 2.6. 
Бюджетна 

система

ВБ 1.6. 

ВБ 1.13. 

ВБ 2.8. 
Фінансова 

статистика

ВБ 2.11. Фінанси 
зарубіжних 
корпорацій

ОК 18. Фінанси 
підприємств

ОК 19. 
Бухгалтерський 

облік

ВБ 1.5. 
Інвестування

ВБ 2.7. 
Страхування

ВБ 1.9. Фінансова 
діяльність суб'єктів 

господарювання 

ВБ 1.14. Курсова 
робота з фінансів 

підприємств

ВБ 2.4. 
Стратегічне 

управління

ВБ 2.5. 
Регіональна 
економіка

ВБ 1.7. 

ВБ 2.12. Світова 
фінансова система

ВБ 2.9. Курсова робота 
з фінансової діяльності 

суб'єктів 
господарювання

ОК 6. Основи 
охорони праці

ОК 22. Страхові 
послуги

ОК З2. Виробнича практика

ОК 23. 
Фінансовий 

аналіз 

ОК 24. 
Фінансовий 

ринок

ОК 27. 
Податкова 

система 

ОК 26. Аналіз 
інвестиційних 

проектів

ОК 28. 
Фінансова 
санація та 

банкрутство 
підприємств 

ОК 29. Курсова 
робота з 

управління 
фінансами

ВБ 1.8. 
Банківські 
операції

ВБ 1.10. Місцеві 
фінанси

ВБ 1.12. 
Біржова справа

ВБ 2.13. Фінанси 
малого бізнесу

ВБ 2.14. 
Інвестиційне 
кредитування

ОК З3. Переддипломна практика

ОК З4. Кваліфікаційний іспит за фахом

ОК З5. Кваліфікаційна (бакалаврська) 
робота 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

БАКАЛАВР 

 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», здійснюється шляхом складання 

кваліфікаційного іспиту, захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про здобуття освітнього 

ступеня бакалавр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». 

До складання кваліфікаційного іспиту за фахом допускаються студенти, 

які виконали всі вимоги навчального плану. 

Програма кваліфікаційного іспиту за фахом дає можливість виявити 

здатність фахівця освітнього ступеня «бакалавр» використовувати економічні 

закони і категорії, закономірності та принципи ринкової економіки; уміння 

використовувати у практичній діяльності знання з теорії грошей, фінансів і 

кредиту, організації грошово-кредитного регулювання, банківської та біржової 

справи, організації кредитування, інвестування, фінансового менеджменту; 

застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти податкового 

законодавства; уміння використовуватиу практичній діяльності методи макро- 

та мікроекономічного аналізу для розв’язання професійних задач; володіння 

методологічними основами організації фінансової діяльності на різних рівнях; 

уміння організувати професійну діяльності в колективі; уміння застосовувати 

прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні 

методи системного наукового аналізу; уміння аналізувати результатів 

фінансової діяльності; уміння застосовувати знання та вміння для розв’язання 

якісних та кількісних задач; уміння приймати рішення; навички економічного 

аналізу тощо. 

Кваліфікаційний іспит за фахом проводиться як комплексна перевірка 

знань студентів професійно-орієнтованої теоретичної підготокии за білетами, 

складеними у повній відповідності до програми державної атестації.  

Екзаменаційний білет для проведення комплексного кваліфікаційного 

іспиту за фахом включає в себе теоретичний блок та ситуаційне завдання.  

Теоретичний блок містить питання з затвердженої програми 

кваліфікаційного іспиту за фахом. Ситуаційне завдання включає питання, 

об`єднані однією ситуацією і визначає базовий рівень знань та вмінь. Питання 

містять як теоретичну, так і практичну направленість.  

Кваліфікаційна (бакалаврська) робота - це самостійне дослідження 

студента з актуальних проблем фінансів та економіки, за результатами якої 

Екзаменаційна комісія (ЕК) робиться висновок про рівень отриманих знань і 

вміння застосовувати їх у теоретичній та практичній роботі та присвоює освітню 

класифікацію «бакалавр» з даної спеціальності. 

Мета: закріплення, поглиблення і спеціалізація знань та навичок студента 

шляхом самостійного вирішення актуальних для науки і практики завдань. 

Завдання: 

- з урахуванням рекомендованої кафедрою фінансів, банківської справи та 

страхування тематики робіт, відповідної бази практики, актуальних проблем, що 



стоять перед фахівцями-фінансистами, обрати тему випускної роботи та 

обґрунтувати її актуальність, визначити об'єкт і предмет дослідження; 

- опрацювати та узагальнити законодавчу базу України, нормативно-

правові та інструктивні матеріали, наукові публікації за темою; 

- оцінити ситуацію, що склалася в певній галузі науково-економічних 

знань, на підприємстві чи в організації; 

- зібрати практичні матеріали з обраної теми дослідження в умовах 

конкретної фінансової установи (організації), підприємства, та ін.; 

- визначити зовнішні прояви проблеми (проблемного завдання), 

деталізувати ієрархію взаємно підпорядкованих проблем; 

- узагальнити методи дослідження економічних процесів на основі аналізу 

вітчизняного і зарубіжного наукового досвіду; 

- провести всебічну діагностику ситуації із застосуванням сучасного 

інструментарію фінансового аналізу; 

- дослідити закономірності розвитку досліджуваного явища; 

- розробити та оцінити альтернативні підходи до вирішення визначених 

проблем з урахуванням факторів невизначеності й ризику; 

- запропонувати оптимізаційні заходи щодо удосконалення методичного 

забезпечення за темою дослідження; 

- сформулювати висноВБи та розробити конкретні пропозиції у процесі 

вирішення виявлених проблемних питань і прогнозувати можливі наслідки 

впровадження пропозицій; 

- оформити проведені теоретичні та практичні розробки у вигляді 

дипломної роботи, яка ВБлючає результати всіх розрахунків, ілюстративний 

матеріал та обґрунтування запропонованих заходів; 

- захистити випускну роботу на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії. 

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть 

ВБлючатися представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до 

положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою вищого 

навчального закладу. Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Рівень відповідності вимогам освітнього рівня та освітньої підготоВБи 

бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

визначається за встановленими критеріями оцінювання. 

Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії 

присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на першому рівні 

вищої освіти, ступінь бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію. 

 

 

 


