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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 
підрозділу 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», Навчально-науковий 
інститут денної освіти 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: Молодший бакалавр 
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування 

Офіційна назва 

освітньо-профе- 

сійної програми 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Тип диплому та 

обсяг освітньо- 
професійної 
програми 

Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів 
ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 10 місяців. 

Наявність 
акредитації 

Освітня програма впроваджена у 2020 р. 

Цикл/рівень Національна рамка кваліфікацій України (НРК) – 5 рівень. 
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 
(FQ-EHEA) – короткий цикл. Європейська рамка 
кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF-LLL) – 
5 рівень. 

Передумови Наявність свідоцтва про базову загальну середню освіту 
Умови вступу визначаються Правилами прийому  до 
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» в  2021 році 

(https://vstup.puet.edu.ua/dokumenty/ ) 

Мова(и) 
викладання 

Українська 

Термін дії освітньо- 

професійної 

програми 

До закінчення строку навчання студентів відповідного року 

набору. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-профе-

сійної програми 

https://vstup.puet.edu.ua/osvitno-profesijni-programy/ 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

https://vstup.puet.edu.ua/dokumenty/
https://vstup.puet.edu.ua/osvitno-profesijni-programy/
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Освітня програма спрямована на здобуття глибоких теоретичних знань 

фінансової науки, практичних навичок із підготовки, збереження, відновлення 

інформації та проведення обчислень у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, необхідних для набуття фахових компетентностей для виконання 

типових спеціалізованих завдань в динамічних умовах глобалізації та 

діджиталізації. 

Мета ОП відповідає Місії та Стратегії розвитку університету на 2017-2022 роки 

(http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_2017- 

2022_r.r._111.pdf). 
3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

Освітньо-професійна програма передбачає виокремлення 

дисциплін двох циклів: професійної та загальної 

підготовки. 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 

становить 120 кредитів ЄКТС, у тому числі: загальної 

підготовки – 20 кредитів ЄКТС, 16,7 %; цикл професійної 

підготовки – 55 кредити ЄКТС, 46,7 %; вибіркові 

компоненти – 30 кредитів ЄКТС, 25 %; практична 

підготовка – 13 кредитів ЄКТС, 10,8%; підсумкова 
атестація –1 кредит ЄКТС, 0,8 %. 

Орієнтація   освіт-

ньо-професійної 

програми 

 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньо- 

професійної 

програми та 

спеціалізації 

Вища освіта в галузі знань «Управління та 
адміністрування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Ключові слова: основи фінансів, фінанси домогосподарств, 

публічні фінанси, фінансова статистика, цифрові фінанси, 
інвестування. 

Особливості 

програми 

Освітня програма спрямована на набуття майбутніми 

фінансистами  вмінь,  знань, навичок,  комунікативних 

здібностей та практичних компетентностей, достатніх для 

вирішення професійних задач та прийняття виважених 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

на основі застосування сучасних методик збору, обробки, 

аналізу і синтезу фінансової інформації та інноваційних 

інформаційних технологій. Наявність значної практичної 

складової (13   кредитів)  та  можливість формування 

індивідуальної  освітньої траєкторії  за рахунок вибору 

навчальних  дисциплін загально-університетського та 

професійного блоку сприяють формуванню професійних 

компетентностей  майбутніх  фахівців-фінансистів 
адаптованих до вимог ринку праці. 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_2017-2022_r.r._111.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_2017-2022_r.r._111.pdf
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4 – Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускники здатні виконувати професійні види робіт та 

обіймати посади кваліфікованих працівників у сфері 

здійснення таких видів економічної діяльності відповідно 

до Національного класифікатора України: «Класифікація 

видів економічної діяльності» ДК 009:2010: K Фінансова 

та страхова діяльність (К 64 Надання фінансових послуг, 

крім страхування та пенсійного забезпечення; К 65 

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне 

забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування; 

К 66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і 

страхування). 

Молодший бакалавр фінансів, банківської справи та 

страхування може обіймати первинні посади відповідно до 

Національного класифікатора України: «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010: 

4113 – Оператори із збору даних 

4121 – Реєстратори бухгалтерських даних 

4122 – Статистики-обліковці та конторські службовці, що 

займаються фінансовими операціями (офісний службовець 

(боргові зобов'язання); офісний службовець (застава та 

іпотека); офісний службовець (інвестиції); офісний 

службовець (кредит); офісний службовець (оцінка 

вартості); офісний службовець (статистика); офісний 

службовець (цінні папери) 

4131 – Службовці на складах 

4212 – Касири в банках та інкасатори (касир в банку); 

касир-оператор автоматизованої системи оброблення 

банкнот; касир-операціоніст; обмінювач грошей; 

операціоніст (банк) 

4214 – Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або 

в борг) (кредитор; лихвар) 

4215 – Збирачі податків 
International Standard Classification of Occupations 2008 

(ISCO-08): 

4131 –Typists and Word Processing Operators; 4211– Bank 

Tellers and Related Clerks; 4212 –Bookmakers, Croupiers and 

Related Gaming Workers; 4213 – Pawnbrokers and Money- 

lenders; 4214 – Debt Collectors and Related Workers 

Випускник може виконувати професійну роботу у сфері 

інших видів економічної діяльності, у разі якщо 

характеристики посади відповідають здобутим 

компетентностям. 

Подальше 
навчання 

Можливість продовження навчання за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Викладання та 
навчання 

Студентоцентроване  навчання, самонавчання, 
проблемно-орієнтоване навчання, навчання на основі 
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 досліджень, індивідуальна освітня траєкторія, використання 

дистанційних технологій в освітньому процесі – система 

Moodle (https://el.puet.edu.ua/) тощо. 

З метою забезпечення підготовки висококваліфікованих 

фінансистів колективом кафедри фінансів та банківської 

справи викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, 

практичних занять, самостійної роботи, індивідуальних 

занять, на постійній основі проводяться виїзні практичні 

заняття на підприємствах та в організаціях фінансового й 
реального секторів економіки. 

Оцінювання Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, 

контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо), 

заліки та екзамени (усні та письмові), презентації, захист 
звітів з практик, атестаційний екзамен. 

6 – Програмні компетентності 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані завдання у 

галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході 

професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів фінансової 

науки та характеризується певною невизначеністю умов, 

необхідністю нести відповідальність за результати власної 
професійної діяльності та здійснювати контроль інших осіб. 

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12


  ПРОЄКТ 

Спеціальні 

компетентності 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 

світових та національних фінансових систем та їх 

структури. 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансовий ринок, банківська система та 

страхування). 

СК04. Здатність застосовувати знання законодавства у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК06. Здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК07. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні 

рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування 

і брати відповідальність за них. 

СК08. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК09. Здатність визначати особливості механізму 

функціонування системи публічних фінансів на 

регіональному рівні. 

СК10. Здатність застосовувати цифрові технології у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 
7 – Програмні результати навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. 

ПР06. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР07. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 

технології та програмні продукти. 
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ПР08. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР09. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР10. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПР11. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів. 

ПР12. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

ПР13. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у 

професійній діяльності. 

ПР14. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР15. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР16. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР17. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. 

ПР18. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні     види      та      форми      рухової      активності      для      ведення 

здорового способу життя. 

ПР19. Володіти цифровими технологіями у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР20. Виконувати професійні функції у сфері організації та функціонування 

публічних фінансів на регіональному рівні. 

ПР21. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Викладання навчальних дисциплін на ОП забезпечують 

професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та 

банківської справи (професорів, докторів наук – 1 особа, 

доцентів, кандидатів наук – 6 осіб), провідні фахівці - 

практики в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, а також науково-педагогічні працівники інших 

кафедр університету. 

Науково-педагогічні працівники, які реалізують 
виконання ОП, володіють високою педагогічною 
майстерністю, мають відповідну кваліфікацію, професійні 
компетентності, досвід у сфері освітньої та наукової 
діяльності і постійно підвищують кваліфікацію та 
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 проходять стажування у відповідних наукових і освітньо- 

наукових установах як в Україні, так і за її межами. 
Гарант і науково-педагогічний склад, що забезпечує 
реалізацію ОП, відповідають вимогам, визначеним 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 
закладів освіти. 

Матеріально- Матеріально-технічне забезпечення навчальних 
технічне спеціалізованих лабораторій і кабінетів відповідає сучасним 

забезпечення вимогам (мультимедійне  та спеціальне обладнання) та 
дозволяє  у повному обсязі забезпечити виконання 

 навчальних програм з ОП. Лекційні аудиторії, навчальні 
 кабінети, спеціалізовані лабораторії, що забезпечують 
 навчальний процес за ОП сучасно оформлені і обладнані 
 необхідними засобами для організації освітньої діяльності у 
 відповідності до навчального плану в університеті 
 (№/площа м

2
 ): 

 1)лабораторії кафедри фінансів та банківської справи 
 №130/92,7, №218/87,8; 
 2) лекційні аудиторії на 56-150 посадочних місць з 
 мультимедійним комплексом (ПК з підключенням до 
 локальної і глобальної мереж, стаціонарний 
 мультимедійний проектор) №209, №213, №214, №224, 
 №230, №419, №405, №435,№507, №523; 
 3) лінгафонний кабінет кафедри ділової іноземної мови 
 № 436/40,4; 
 4) лабораторія кафедри менеджменту №437/94,5; 
 5) спеціалізований кабінет кафедри правознавства 
 №313/43,4; 
 6) електронна читальна зала № 1 (135)/186,0; електронна 
 читальна зала № 2 (143)/554,0; 
 7) медіатека № (136)/140,7; 
 8) спорткомплекс «Олімп» / 3209,4. 
 Здобувачі вищої освіти за ОП повністю забезпечені базами 
 проходження виробничих практик. Проведення практик 
 відбувається на базі банківських та небанківських 
 фінансових установ, підприємств та організацій державного, 
 корпоративного й кооперативного секторів, що 
 відповідають профілю підготовки бакалаврів з фінансів, 
 банківської справи та страхування, та з якими укладені 
 договори на практичну підготовку студентів. 
Інформаційне та Викладання навчальних дисциплін за ОП здійснюється з 
навчально- активним використанням інноваційних інформаційних 

методичне 

забезпечення 

технологій. 27 лекційних аудиторій обладнано 
стаціонарними мультимедійними комплексами, що дозволяє 
проводити навчальні заняття з використанням 

 телекомунікаційних засобів та інноваційних технологій, 
 власних інформаційних ресурсів та глобальної мережі. 
 Для дистанційного доступу до навчально-методичних 
 матеріалів використовується платформа Moodle, яка 
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 дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних курсів 
авторства викладачів ПУЕТ або інших провідних фахівців 
України у сфері фінансів, банківської справи та страхування 
з можливістю колективної роботи над електронними 
навчальними ресурсами. 
Навчально-методичне забезпечення періодично 
оновлюється та адаптується відповідно до цілей освітньої 
програми. 

Здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньою 

програмою, та викладачі можуть використовувати бібліотеку 

університету, електронний читальний зал, інституційний 

репозитарій ПУЕТ. Інформаційні ресурси бібліотеки ПУЕТ 

за освітньою програмою формуються відповідно до 

предметної області та сучасних тенденцій наукових 

досліджень у цій галузі. Здобувачі вищої освіти можуть 

отримати доступ до всіх друкованих видань різними мовами, 

включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, 

словники, тощо. 
Бібліотека забезпечена вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. 
Для дистанційного доступу до навчально-методичних 
матеріалів використовується платформа Moodle, на якій 
розміщуються матеріали дистанційних курсів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі угод про співпрацю щодо реалізації програм 
академічної мобільності між Полтавським державним 
аграрним університетом та Харківським національним 
аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус + КА1 на основі 
міжінституційної угоди між Університетом та 
Повісланським університетом у Квідзині (Республіка 
Польща); у рамках програми академічних обмінів Турецької 

 Республіки «Mevlana» – з Ізмірським університетом 
 демократії  

Навчання інозем- 
них здобувачів 

Особливі умови ОП в 
громадян не передбачено 

контексті навчання іноземних 

вищої освіти     
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонентів ОПП 
Код 
н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти, 

практики, кваліфікаційна робота) 

 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумко 

вого 
контролю 

Обов’язкові освітні компоненти 76  

Цикл загальної підготовки 20  

ОК01 Іноземна мова 5 
залік, 

екзамен 
ОК02 Філософія 3 залік 
ОК03 Фізичне виховання 3 залік 
ОК04 Економічна теорія, мікро- та макроекономіка 3 екзамен 
ОК05 Моделі і технології фінансово-економічних 

процесів 
3 залік 

ОК06 Самоменеджмент і тайм-менеджмент 3 екзамен 
Цикл професійної підготовки 56  

ОК07 Бізнес-етика та ділові комунікації 4 залік 

ОК08 Вступ до фаху (фінанси, банківська справа та 
страхування) 

3 залік 

ОК09 Банківська справа (базовий рівень)  
3 екзамен 

ОК10 Страхування (базовий рівень)  
3 екзамен 

ОК11 Гроші та грошово-кредитна політика 6 
залік, 

екзамен 
ОК12 Інвестування  3 екзамен 

ОК13 Методика пошуку та обробки інформації у 
сфері фінансів 

5 залік 

ОК14 Міжнародні фінанси  4 залік 
ОК15 Основи фінансів 6 

залік, 
екзамен 

ОК16 Основи оподаткування бізнесу 4 екзамен 
ОК17 Публічні фінанси  3 екзамен 
ОК18 Фінанси домогосподарств 6 екзамен 
ОК19 Фінансова статистика 3 залік 

ОК20 Цифрові фінанси 3 екзамен 

Вибіркові освітні компоненти* 30  

ВКЗ Навчальні дисципліни, що формують загальні 
компетентності  

20 
залік 

ВКП Навчальні дисципліни, що формують 
професійні компетентності  

10 
залік 

Практична підготовка 13  

Цикл професійної підготовки 13  

ПП01 Виробнича практика 13 залік 
Підсумкова атестація 1  

Підсумкова атестація 1  

Разом 120  

Примітки: Перелік вибіркових компонент формується щороку та розміщується на сайті університету 

http://puet.edu.ua/uk/vibirkovi-disciplini
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             2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Економічна теорія, 

мікро- та  макро-

економіка 

 

Вступ до фаху  

Фінанси 

домогосподарств 

Іноземна мова 

Бізнес-етика та 

ділові комунікації 

 

Гроші та  грошово-

кредитна політика 

 

Основи фінансів 

Методика пошуку та 

обробки інформації 

у сфері фінансів 

 

Фізичне виховання 

 

Страхування   

(базовий рівень) 
Банківська справа 

(базовий рівень) 

 

Публічні фінанси 

 

Інвестування 

 
Міжнародні фінанси 

 

Основи оподатку-

вання  бізнесу 

 

Вибіркові дисципліни  

(професійного вибору) 

 

Вибіркова дисципліна  

(професійного вибору ) 

 

Виробнича практика 

 

Атестаційний екзамен 

 

Вибіркові дисципліни  

(загальноуніверситетськ

а) 

Вибіркова дисципліна   

(загальноуніверситетськ

а) 

Моделі і технології 

фінансово-економічних 

процесів 

 

Філософія 

 

Виробнича практика 

 

Гроші та  грошово-

кредитна політика 

 

Самоменеджмент і 

тайм-менеджмент 

 

Основи фінансів 

Фізичне виховання 

 

Вибіркові дисципліни  

(загальноуніверситетськ

а) 

Вибіркові дисципліни  

(загальноуніверситетська) 

 

Цифрові фінанси 

 

Фінансова 

статистика 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів, які здобувають ступінь 

молодшого бакалавра за освітньою програмою, 

передбачає використання такого методу комплексної 

діагностики як складання атестаційного екзамену зі 

спеціальності. 

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен за фахом спрямований на 

перевірку досягнення результатів навчання та 

враховує загальні вимоги до професійної підготовки 

згідно з компетентностями, визначеними стандартом 

вищої освіти та освітньою програмою. Оцінювання 

рівня якості підготовки молодшого бакалавра під час 

атестаційного екзамену здійснюють члени ЕК на 

основі встановлених в програмі атестаційного 

екзамену правил, принципів, критеріїв, системи і 

шкали оцінювання 

Документи, які 

отримує випускник 

на основі успішного 

проходження 

атестації 

Документ встановленого зразка про присудження 

ступеня молодшого бакалавра із присвоєнням 

освітньої кваліфікації: молодший бакалавр фінансів, 

банківської справи та страхування 
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3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 

 
Навчальні дисципліни 

Компетентності 

Інте- 

гральна 

Загальні Спеціальні (фахові) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Іноземна мова +    +             +     

Філософія + +     + +  +  + +          

Фізичне виховання +           +      +     

Економічна теорія, мікро- та макроекономіка + +     +      + +         

Моделі і технології фінансово-економічних процесів +     + +          +      

Самоменеджмент і тайм-менеджмент +   +              +     

Бізнес-етика та ділові комунікації +     +    +  +      +   +  

Банківська справа (базовий рівень)  +       +        +       

Вступ до фаху (фінанси, банківська справа та страхування) +  +    +   +    +    +  +   

Гроші та грошово-кредитна політика +  +    +      + +  +    +   

Інвестування + + +   +       +    +  +    

Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів + +    +   +        +      

Міжнародні фінанси + +     + +      +  +       

Основи фінансів + +     +      + +      +   

Основи оподаткування бізнесу +  +     +       + +       

Публічні фінанси + +     +        + +     +  

Страхування (базовий рівень)  + +      +    +   +   +     

Фінанси домогосподарств +  +       +     +    +    

Фінансова статистика + + +      +        +      

Цифрові фінанси +  +    + +         +     + 

Університетська освіта + + +    + + +  + +      +  +   

Виробнича практика + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 



  ПРОЄКТ 

 

4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними навчальними 

дисциплінами 
Навчальна дисципліна Програмні результати  навчання 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Іноземна мова             +         

Філософія           + +   + +  +   + 

Фізичне виховання                  +    

Економічна теорія, мікро- та 
макроекономіка + + 

        
+ 

    
+ 

     

Моделі і технології фінансово- 
економічних процесів 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ + 
             

Самоменеджмент і тайм- 
менеджмент 

        
+ 

     
+ 

 
+ 

    

Бізнес-етика та ділові 
комунікації 

       
+ 

  
+ + 

     
+ 

   

Вступ до фаху (фінанси, 
банківська справа та 
страхування) 

      

+ 

           

+ 

 

+ 

   

+ 

Банківська справа (базовий 
рівень) 

      +   +         +   

Гроші та грошово-кредитна 
політика 

  
+ + 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

       
+ 

 

Інвестування     +   +   +   +        

Методика пошуку та обробки 
інформації у сфері фінансів 

      
+ + 

  
+ 

          

Міжнародні фінанси   + +       + +          

Основи фінансів  +    +      +    +      

Основи оподаткування бізнесу    +  +        +      + + 

Публічні фінанси +  + +  +   +   +  +      +  

Страхування (базовий рівень)          +      + + +    

Фінанси домогосподарств          +  +  +     +   

Фінансова статистика     +   +   +   +        

Цифрові фінанси       +        +  +  +   

Університетська освіта          +     + + +    + 

Виробнича практика + + + + + + + + + + + +  + + + +  + + + 

 
 
 
Гарант                                                                                                                                                                                                   Світлана  ПРАСОЛОВА 


