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І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 
 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої 

освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі 

вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система 

ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у 

кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 

уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина перша 

статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими 

навчальними закладами на основі стандартів вищої освіти. 

 Кваліфікація професійна – кваліфікація, які присуджується на основі 

професійних стандартів, що діють у сфері праці, і відображають 

здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду професійної 

діяльності. Професійні кваліфікації надаються роботодавцями або спільно з 

ними, або за встановленими за їх участю правилами. 

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота, яка може передбачатись на 

завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення 

відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) 

вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не 

обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну 

демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище 

зазначеного тощо. 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, 

що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для 

кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 

№ 1341). 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну 

та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, 

який виражає основні компетентності характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності (пункт третій Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341). 



 

 

 Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать 

від предметної  області, але важливі для успішної подальшої професійної та 

соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного 

розвитку.  

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що 

залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної 

діяльності за певною спеціальністю.  

 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – 

кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як 

правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту»). 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341). 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про 

вищу освіту»). 

Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до якого 

та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним законом або 

спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 

набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-

науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 

освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 



 

 

 

II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 
 

Рівень вищої 

освіти 

Перший 

Ступінь, що 

присвоюється 

Бакалавр  

Назва галузі 

знань 

07 Управління та адміністрування 

Назва 

спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Без обмежень 

Кваліфікація 

освітня, що 

присвоюється 

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування 

Кваліфікація в 

дипломі 

Економіст, фахівець з фінансів, банківської справи та страхування 

Опис 

предметної 

області 

Згідно з п. 15 МСКО-Г 2013, визначаються: 

 Об’єкти вивчення: загальні закони та тенденції розвитку 

фінансово-економічних систем, функціонування національної 

економіки та фінансового ринку на мікро- і макрорівні; фінансові 

ризики у сучасному ринковому середовищі; інформаційні системи у 

фінансах; фінансово-економічна політика держави, шляхи та засоби її 

реалізації; зміст, функції, організаційні засади державного 

фінансового контролю; державні системи та механізми управління 

фінансами на галузевому, міжгалузевому, регіональному та 

національному рівнях. 

 Цілі навчання: оволодіти фундаментальними знаннями у галузі 

фінансів, банківської справи та страхування й практичними 

навичками застосування сучасних фінансових інструментів при 

вирішенні виробничих питань, потрібних у професійній діяльності та 

для подальшого навчання. 

 Теоретичний зміст предметної області: принципи побудови та 

структурні компоненти фінансової системи; концепції грошового, 

валютного та страхового ринків; особливості здійснення фінансової 

діяльності суб’єктів підприємництва різних форм власності; 

актуальні проблеми державного фінансового контролю. 

 Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні 

методи і процедури аналізу, прогнозування й планування фінансових 

процесів, технології управління ними. 

 Інструменти та обладнання: інформаційні системи і технології, 

програмні продукти, що застосовуються для оброблення інформації 

у галузі фінансів, банківської справи та страхування. 

Академічні 

права 

випускників 

Можливість навчання за освітніми програмами другого рівня вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. Участь в академічній мобільності. 

Працевлашту-

вання 

випускників 

(тільки для 

Фахівець підготовлений до роботи : 

за Національним класифікатором України «Класифікація видів 

економічної діяльності» ДК 009:2010 (Наказ Держспоживстандарту 

України від 11.10.2010 р., № 457): 



 

 

регульованих 

професій) 

розділ «Фінансова та страхова діяльність»: 

вид економічної діяльності - 64 Надання фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення (64.1 Грошове посередництво; 

64.2 Діяльність холдингових компаній; 64.3 Трасти, фонди та подібні 

фінансові суб'єкти; 64.9 Надання інших фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення), 65 Страхування, 

перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім 

обов'язкового соціального страхування (65.1 Страхування; 65.2 

Перестрахування; 65.3 Недержавне пенсійне забезпечення), 66 

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (66.1 

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення; 66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування 

та пенсійного забезпечення; 66.3 Управління фондами). 

розділ «Професійна, наукова та технічна діяльність»: 

вид економічної діяльності – 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського 

обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 70.10 

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); 70.22 Консультування з 

питань комерційної діяльності й керування. 

розділ «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 

страхування»: 

вид економічної діяльності – 84.11 Державне управління загального 

характеру; 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню 

економічної діяльності; 84.30 Діяльність у сфері обов'язкового 

соціального страхування. 

розділ «Освіта»: 

вид економічної діяльності – 85.32 Професійно-технічна освіта. 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи та обіймати 

первинні посади: 

фахівець в галузі фінансів та торгівлі (код 341), технічний фахівець в 

галузі управління (код 343), державний інспектором (код 344) - дилери 

(біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із 

заставних та фінансових операцій; страхові агенти; оцінювачі та 

аукціоністи; інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі; бухгалтери та 

касири-експерти; інші технічні фахівці в галузі управління; інспектори 

митної служби; інспектори податкової служби; інші державні 

інспектори. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна середня 

освіта, професійна середня освіта. 

 



 

 

 

III. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

ВІДПОВІДНОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Обсяг освітньої складової освітньої програми бакалавра – 240 кредитів 

ЄКТС з нормативним терміном навчання (денна, заочна форма) 3 роки 10 

місяців  
 

1 рік навчання 

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 Назва курсу Кредити 

ECTS 

Загальна 

кількість 

годин 

Звітність 

І.  Цикл загальної підготовки 

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Історія України 3 90 екзамен 

2 Українська мова (за професійним 

спілкуванням) 

3 90 екзамен 

3 Іноземна мова 6 180 залік, екзамен 

4 Вища математика 6 180 залік, екзамен 

5 Філософія 3 90 екзамен 

ІІ.  Цикл професійної підготовки 

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Економічна теорія 4 120 екзамен 

2 Історія економіки та економічної 

думки 

4 120 залік 

3 Регіональна економіка 4 120 залік 

4 Економіка підприємства 6 180 екзамен 

5 Економіко-математичне 

моделювання 

7 210 залік 

6 Мікроекономіка 5 150 екзамен 

Практична підготовка 

1 Навчальна практика 6 180 залік 

Дисципліни самостійного вибору закладу освіти 

1 Логіка 3 90 залік 

 РАЗОМ 60 1800  

 

2 рік навчання 

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 Назва курсу Кредити 

ECTS 

Загальна 

кількість 

годин 

Звітність 

І.  Цикл загальної підготовки 

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Вища математика 3 90 екзамен 

2 Історія української культури 3 90 екзамен 

3 Екологія 3 90 залік 

4 Інформатика 6 180 екзамен 

5 Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

3 90 екзамен 



 

 

ІІ.  Цикл професійної підготовки 

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Макроекономіка 5 150 екзамен 

2 Статистика 4 120 екзамен 

3 Гроші та кредит 6 180 залік, екзамен, 

курсова робота 

4 Бухгалтерський облік 6 180 екзамен 

Практична підготовка 

1 Виробнича практика 6 180 залік 

Дисципліни самостійного вибору закладу освіти 

1 Основи наукових досліджень 3 90 залік 

2 Страхування 3 90 екзамен 

3 Світове господарство та 

міжнародні економічні відносини 

4 120 залік 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Актуарні розрахунки 5 150 залік 

 РАЗОМ 60 1800  

 

 

3 рік навчання 

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 Назва курсу Кредити 

ECTS 

Загальна 

кількість 

годин 

Звітність 

ІІ.  Цикл професійної підготовки 

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Менеджмент 4 120 екзамен 

2 Маркетинг 4 120 залік 

3 Економіка праці та соціально-

трудові відносини 

5 150 залік 

4 Фінанси підприємств 4 120 екзамен 

5 Фінанси 10 300 екзамен, 

курсова робота 

6 Банківська система 4 120 екзамен 

Практична підготовка 

1 Виробнича практика  6 180 залік 

Дисципліни самостійного вибору закладу освіти 

1 Інвестування 5 150 екзамен 

2 Фінансовий ринок 5 150 екзамен 

3 Бюджетна система 4 120 залік 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

- - - - - 

Дисципліни вільного вибору студента 

1  3 90 залік 

2  3 90 залік 

3  3 90 залік 

 РАЗОМ 60 1800  

 

 

 



 

 

4 рік навчання 

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 Назва курсу Кредити 

ECTS 

Загальна 

кількість 

годин 

Звітність 

ІІ.  Цикл професійної підготовки 

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

- - - - - 

Практична підготовка 

1 Переддипломна практика  6 180 залік 

Дисципліни самостійного вибору закладу освіти 

1 Господарське право 3 90 залік 

2 Податкова система 5 150 екзамен 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 
Аудит 

6 180 екзамен, 

курсова робота 

2 Звітність підприємств  6 180 залік 

3 Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва 

7 210 екзамен 

4 Інформаційні системи у фінансах 6 180 залік 

5 Державний фінансовий контроль 6 180 залік 

6 Аналіз банківської діяльності  3 90 екзамен 

7 Фінанси і ризики 6 180 екзамен 

Дисципліни вільного вибору студента 

1  3 90 залік 

2  3 90 залік 

 РАЗОМ 60 1800  



 

 

 

IV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування під час професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування окремих методів й 

положень фінансової науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

Інструментальні компетентності: 

Здатність до формування світогляду, розвитку людського 

буття, суспільства, природи і духовної культури; 

Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і 

конкретних історичних умовах; 

Здатність до пошуку, оброблення, аналізу та оцінки 

інформації щодо соціально-економічних процесів та явищ; 

Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та 

спроможність забезпечувати їх правомочність; 

Здатність до саморегуляції та здорового способу життя. 

Міжособистісні компетентності: 

Здатність здійснювати комунікаційну діяльність та 

працювати у колективі й команді; 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; 

Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній 

діяльності; 

Цінування та повага до різноманітності та 

мультикультурності. 

Системні компетентності: 

Здатність працювати самостійно і автономно; 

Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, 

займати активну громадянську позицію; 

Здатність до навчання і оволодіння сучасними знаннями; 

Здатність формувати нові ідеї (креативність); 

Здатність застосовувати отримані знання при розв’язанні 

практичних завдань; 

Знання та розуміння предметної області й розуміння 

професійної діяльності. 



 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

Організаційна функція: 

Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації у процесі діяльності суб’єктів підприємництва; 

Здатність здійснювати різні види страхових операцій; 

Здатність здійснювати інвестиційну діяльність суб’єктів 

підприємництва; 

Здатність здійснювати різні види банківських операцій та 

аналіз банківської діяльності. 

Технологічна функція: 

Здатність здійснювати діагностику стану, результатів 

діяльності суб’єктів підприємництва; 

Здатність здійснювати облік суб’єкта підприємництва, 

складати та аналізувати фінансову звітність. 

Проектна функція: 

Здатність здійснювати поточне та перспективне фінансове 

планування; 

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних та фінансових задач. 

Контрольна функція: 

Здатність здійснювати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування (бюджетні коштів, 

обчислення та сплата податків й платежів, виконання 

бюджетів за доходами та видатками). 

Технічна функція: 
Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних 

завдань; 

Здатність визначати особливості функціонування сучасних 

фінансових та соціально-економічних систем; 

Здатність розуміти принципи і норми права та 

використовувати їх у професійній діяльності. 

Дослідницька функція: 

Здатність використовувати комп’ютерну техніку для збору і 

обробки інформації; 

Здатність проводити аналіз наукової інформації за темою 

дослідження; 

Здатність оцінювати сучасні економічні явища та 

досліджувати тенденції розвитку соціально-економічних 

систем за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу. 
 



 

 

V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

 

Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами. 
Упорядковувати, аналізувати, класифікувати, оцінювати отримані знання з предмету 

дослідження. 
Розв’язувати практичні завдання та змістовно інтерпретувати отримані результати  на 

підставі набутих теоретичних знань. 
Володіти навичками самостійної роботи або роботи в групі, вміти отримувати 

результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність. 
Володіти навичками самонавчання з метою продовження професійного розвитку. 

 

Формулювати, аргументувати нові та складні ідеї у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 
Застосовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі 

професійної діяльності. 
Встановлювати дію економічних законів та пов’язувати їх з макро-, 

мікроекономічними проблемами. 
Володіти методами та інструментами аналізу фінансового стану підприємств, банків, 

страхових компаній, інших фінансово-кредитних установ та оцінювати ефективність 

їх фінансово-економічної діяльності. 
Знаходити рішення щодо удосконалення існуючих та розробки нових технологій з 

урахуванням їхнього впливу на економічний розвиток. 
Презентувати написані тексти та робити усні презентації протягом різного часу та 

різної складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області спеціалізації. 
Аналізувати та оцінювати макроекономічні показники, показники ефективності 

грошово-кредитної, бюджетної, податкової політики. 
Застосовувати відповідні економіко-математичні, економетричні та статистичні 

методи і моделі для вирішення фінансових задач. 
Володіти методами та вміти застосовувати інструментарій з регулювання діяльності у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Використовувати для вирішення комунікативних завдань сучасні технічні засоби та 

інформаційні технології, в тому числі з урахуванням використання навичок ділового 

спілкування і сучасних методик мовної підготовки. 
Організовувати, планувати, оцінювати результати виконання інвестиційних проектів, 

спрямованих на розв’язання проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 
Дотримуватися принципів соціальної відповідальності при розв’язанні проблем на 

макроекономічному та корпоративному рівнях. 
Володіти навичками фінансового планування та прогнозування на макро та 

мікрорівнях. 
Застосовувати знання та демонструвати розуміння основ організації фінансів на 

підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях, бюджетних установах, 

у державних фінансових органах та основ функціонування фінансового ринку. 
Розуміти професійні вимоги до спеціальності та застосовувати їх з метою 

забезпечення сталого розвитку національної економіки та зміцнення України як 

демократичної, соціальної, правової держави. 
Формулювати дослідницькі задачі для їх розв’язання, знаходити, збирати, 

аналізувати, впорядковувати необхідну інформацію та формулювати висновки, які 

можна захищати в науковому контексті. 

  



 

 

 


