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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Галузь знань
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кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі
Опис предметної
області

07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування за освітньопрофесійною програмою
«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування за освітньопрофесійною програмою
«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
Об’єкти вивчення: устрій, принципи, механізми функціонування та
розвитку фінансових систем, процеси формування та використання
фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та фінансових установ.
Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні
спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються
комплексністю та певною невизначеністю умов, у професійній
діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування й у
процесі навчання, формування цілісної особистості фінансиста, яка
володіє сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і
практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань
предметної області фінансів і кредиту.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії,
концепції фінансів і кредиту, які визначають тенденції і закономірності
функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.
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Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні

методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного
аналізу,
економіко-математичне
моделювання,
інформаційнокомунікаційні технології, методи дослідницької діяльності та презентації
результатів, а також інші методи, технології фінансової науки і практики.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-аналітичні
системи та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти, що
застосовуються в сфері фінансів і кредиту.

на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС,
на базі початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти – 180 кредитів ЄКТС
Денна/заочна
Форма навчання
Термін навчання очна форма – три роки 10 місяців;
денна форма - два роки 10 місяців (скорочена форма навчання);
заочна форма - чотири роки 10 місяців
на
другому (магістреському)
Академічні права Можливість продовження навчання
рівні (магістр);
випускників
Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем, а
також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну
освіту

Обсяг програми

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ
Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Базові навчальні дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Соціальна та економічна історія України
Філософія
Вища математика
Інформатика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Статистика
Економетрика
Економічна теорія
Макро- і мікроекономіка
Економіка України

5
9
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
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Банківська справа
Економіка підприємства
Фінанси
Гроші і кредит
Фінанси підприємств
Бухгалтерський облік
Менеджмент
Страхування
Дослідження операцій та методи оптимізації
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Інвестування
Бюджетна система
Курсова робота: фінанси
Міжнародні фінанси
Фінансовий ринок
Основи наукових досліджень
Оцінка вартості бізнесу
Адміністрування фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Фінансова математика
Навчальна практика «Університетська освіта»
Ознайомлювальна практика
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
Виробнича практика
Комплексний тренінг
Науково-дослідна практика
Переддипломна практика
Дипломна робота

5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
1
4
4
4
4
4
5
1
1
2
2
3
2
3
9
14

Вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки
(вибір навчальних дисципліни здійснюється із загальноуніверситетського пулу)

Навчальна дисципліна соціально-психологічного спрямування
5
Навчальна дисципліна технологічного спрямування
5
Навчальна дисципліна правового спрямування
5
Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки (студенти обирають 4 навчальні
дисципліни із загальноуніверситетського пулу)
5 (на кожну навчальну
Майнори або вільні майнори
дисципліну)

Студенти обирають один із запропонованих мейджорів:
Мейджор №1 «ФІНАНСОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»
Фінансовий маркетинг
Фінансова безпека підприємства
Фінансовий аналіз

4
4
4
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Курсова робота: фінансовий аналіз
Фінансовий інжиніринг
Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності
Мейджор №2 «ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ТА ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВАМ»
Фінансова логістика
Протидія фінансовим шахрайствам
Фінансова аналітика
Курсова робота: фінансова аналітика
Фінансове управління правами інтелектуальної власності
Віртуальний фінансовий відділ

Де працювати?
ПРОМИСЛОВІ, БУДІВЕЛЬНІ,
АГРАРНІ
ПІДПРИЄМСТВА,
ТОРГІВЕЛЬНІ ТА СТРАХОВІ
КОМПАНІЇ,
ФІНАНСОВІ
УСТАНОВИ
ФІНАНСОВИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ВІДДІЛ
АУДИТОРСКІ
КОМПАНІЇ
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ ТА
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБ
ДЕРЖАВНА
АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА

1
4
8
4
4
4
1
4
8

Ким працювати?
Менеджер з фінансових питань;
фінансист;
спеціаліст з бюджетування;
спеціаліст з аналізу фінансово-господарської діяльності
Фахівець з корпоративного управління; фахівець з фінансового
аналізу; фінансовий аналітик; економіст-експерт; консультант
з фінансово-економічних питань; фінансовий консультант з
питань обліку та оподаткування; аналітик / консультант з
питань фінансової безпеки
Аудитор (після сертифікації)
Спеціаліст / фахівець; спеціаліст з податків і зборів;
фінансовий консультант з питань обліку та оподаткування
Фінансовий фахівець в контролюючих органах

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА
• Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
Інтегральна
компетентність: проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та

страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих
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методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і
необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної
діяльності
• Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення
Загальні
взаємозв’язків
між явищами та процесами.
компетентності:
• . Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
• Здатність планувати та управляти часом.
• Здатність спілкуватися іноземною мовою.
• Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
• Здатність бути критичним і самокритичним.
• Здатність працювати у команді.
• Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
• Здатність працювати автономно.
• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
• 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.
• Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою
Спеціальні
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні
(фахові,
економічні явища.
предметні)
• Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та
компетентності: національних фінансових систем та їх структури.
• Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у
тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання,
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
• Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для
вирішення фінансових задач.
• Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного,
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
• Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне
забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
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• Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
• Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
• Здатність здійснювати ефективні комунікації.
• Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за
професійні рішення.
• Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати
свою професійну підготовку.
• Здатність оцінювати показники формування і виконання бюджетів,
організовувати бюджетний процес
• Здатність забезпечувати процес формування, ефективного використання
та оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості
• Здатність планувати, оцінювати, проводити аналіз інвестиційної
діяльності підприємств
• Здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища
суб’єктів господарювання, використовувати сучасні механізми забезпечення
фінансової безпеки суб’єктів господарювання та розробляти заходи щодо
забезпечення оптимального рівня їх фінансової безпеки.
• Здатність оцінювати ринкову вартість підприємства з використанням
існуючих підходів та розробляти рекомендації щодо її максимізації.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Знати і
розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування
фінансових систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних
фінансових систем та їх структури. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч.
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств,
фінансових ринків, банківської системи та страхування. Володіти методичним інструментарієм
діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система
та страхування). Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення
фінансових задач. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового
регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати
спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.
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Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних
даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що
характеризують стан фінансових систем. Володіти методичним інструментарієм здійснення
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Використовувати
професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до
фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Володіти загальнонауковими та спеціальними
методами дослідження фінансових процесів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та
синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей
поведінки їх суб’єктів. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній
діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані результати. Визначати та планувати можливості особистого
професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у
дослідженнях та професійному спілкуванні.
Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. Розуміти
вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку
України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. Знати свої права і обов’язки
як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні. 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.
Знати джерела, принципи та методи формування фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.
Знати відмінності та особливості здійснення фінансової, операційної та інвестиційної діяльності
суб'єктів господарювання, напрями оптимізації фінансової роботи на підприємствах. Здійснювати
пошук та формування фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, планувати фінансову
діяльність суб’єктів господарювання. Здійснювати організацію системи фінансової безпеки
економічних систем. Володіти методичним інструментарієм оцінки бізнесу, мати
навички
організації процесу оцінювання та оптимізації параметрів вартості бізнесу.

