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Обсяг програми

07 «Управління та адміністрування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
«Банківська справа»
Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування
Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми
функціонування та розвитку фінансових систем.
Цілі 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.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і
концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності
функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та
страхування.
Методи, методики та технології фінансової науки і практики.
Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні,
спеціальні й галузеві програмні продукти.
на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС,
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на базі початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти – 180 кредитів
ЄКТС
Форма навчання Денна/заочна
Термін навчання денна форма - три роки 10 місяців;
заочна форма - чотири роки 10 місяців
Академічні права Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем,
а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову
випускників
післядипломну освіту.

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ
Назва навчальної дисципліни
Базові навчальні дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Соціально-економічна історія України
Філософія
Вища математика
Інформатика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Статистика
Економетрика
Економічна теорія
Макро- і мікроекономіка
Економіка україни
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
Бюджетна система
Курсова робота: Гроші і кредит
Банківські операції
Фінансовий ринок
Інформаційні системи та технології в банківській сфері
Основи фінансової грамотності
Центральний банк і грошово-кредитна система
Фінансовий облік у банках
Безпека банківського бізнесу

Кількість кредитів
ЄКТС
5
9
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
1
4
4
4
5
4
4
4
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Навчальна практика «Університетська освіта»
1
Ознайомлювальна практика
1
Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності»
2
Тренінг-курс «Основи охорони праці»
2
Виробнича практика
3
Комплексний тренінг
2
Науково-дослідна практика
3
Виробнича практика
9
Комплексний консультаційний проект
10
Кваліфікаційний іспит за спеціальністю
4
Вибіркові навчальні дисципліни
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 «Адміністрування інвестиційно-кредитної
діяльності банківського бізнесу»
Інвестування
4
Валютне регулювання
4
Статистика банківських процесів
4
Аналіз банківської діяльності
4
Курсова робота: Аналіз банківської діяльності
1
Інвестиційне кредитування
4
Операції банків з цінними паперами
4
Мейджор №2 «Фінансові технології в банківській сфері»
Податкова система
4
Податковий облік та звітність
4
Оцінка вартості бізнесу
4
Платіжні системи
4
Курсова робота: Платіжні системи
1
Фінансовий інжиніринг
4
Фінансовий маркетинг
4

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 методів і положень фінансової науки та характеризується
невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог
здійснення професійної та навчальної діяльності.
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- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до застосовування загальнонаукових та фундаментальних
знань, розуміння предметної області і професії;
- здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного
спрямування рідною та іноземною мовами;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні
взаємодії при вирішенні поставлених завдань;
- здатність самостійного проведення досліджень на відповідному рівні;
- здатність дотримання вимог охорони праці, збереження навколишнього
середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності;
- здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій
ситуації;
- здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров’я
для ведення активної соціальної та професійної діяльності;
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних
основ економічної теорії, які стосуються банківської справи й
узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку
фінансових систем;
- здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного
стану і тенденцій розвитку фінансових систем;
- здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій
фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших
наук для діагностики стану фінансових систем;
- здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері
монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
- здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення,
володіти інформаційними технологіями у банківській сфері;
- здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та
мезоекономічному рівні;
- здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та
використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
- здатність виконувати контрольні функції у сфері банківської справи;
- здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері банківської
справи;
- здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері
банківської справи та брати відповідальність за них;
- здатність формувати та реалізовувати комунікації в банківській сфері;
- здатність забезпечувати процес формування ефективного використання та
оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості;
- здатність здійснювати планування, оцінювати, проводити аналіз
інвестиційної діяльності суб’єктів економіки, визначати зміст та специфіку
етапів процесу організації інвестиційного кредитування;
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- здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища
фінансово-кредитних установ, використовувати сучасні механізми
забезпечення їх фінансової безпеки;
- здатність оцінювати ринкову вартість суб’єктів господарювання з
використанням існуючих підходів та розробляти рекомендації щодо її
максимізації;
- здатність до впорядкування облікової інформації, формування, читання та
використання фінансової звітності для виконання аналітичних процедур,
проведення розрахунків та здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших
показників, що характеризують параметри грошових потоків та фінансовий
стан суб’єктів господарювання, формування аналітичних висновків;
- здатність надавати банківські, страхові, брокерські та інші фінансові
послуги, включаючи організацію обслуговування клієнтів в процесі
споживання фінансових послуг;
- здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатність використовувати систему інструментів монетарного впливу для
регулювання грошово-кредитної політики.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Після закінчення програми навчання випускники набудуть такі знання з предметної
області: знання особливостей функціонування та напрямів вдосконалення функціонування
фінансово-кредитної системи України; знання джерел, принципів та методів формування
фінансових ресурсів суб'єктів господарювання; знання джерел формування та напрямів
використання фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів, відповідно до бюджетної системи
України; знання відмінностей та особливостей здійснення фінансової, операційної та
інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, знання напрямів оптимізації фінансової роботи
суб’єктів господарювання; знання процедури встановлення напрямів ділового партнерства із
суб’єктами фінансового ринку; знання сутності та специфіки функціонування грошово-кредитної,
бюджетної, податкової політики України; знання базових складових законодавства, що регулюють
функціонування фінансового ринку України; знання правових аспектів відносин фінансових
посередників з іншими учасниками фінансового ринку; знання методів аналізу результатів
діяльності банків та їх окремих операцій, принципів, прийомів і методів фінансового обліку;
знання способів формалізації й побудови моделей фінансової діяльності, технології розробки та
реалізації управлінських рішень щодо управління фінансовими ресурсами.
Випускники набудуть когнітивні уміння та навички з предметної області, а саме:
здатність використовувати професійно-профільні практичні навички з фундаментальних
дисциплін в процесах організації фінансової діяльності; здатність застосовувати знання та вміння
для розв’язання якісних та кількісних задач з планування, організації, оцінки та аналізу фінансової
діяльності; уміння використовувати в роботі необхідні інформаційні технології; уміння володіти
методологічними прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу
фінансової діяльності, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу.
Передбачається отримання практичних навичок з предметної області: розробляти
напрями вдосконалення функціонування фінансової системи України; здійснювати пошук та
формування фінансових ресурсів банків, планувати їх фінансову діяльність; здійснювати
планування, формування та виконання дохідної та видаткової частини місцевих і державного
бюджетів, контролювати виконання бюджетів різних рівнів бюджетної системи України;
здійснювати аналіз фінансової, операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання,
виявляти напрями оптимізації; забезпечувати встановлення та підтримання напрямів ділового
партнерства із суб’єктами фінансового ринку; розробляти пропозиції щодо формування і
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вдосконалення фінансової, бюджетної, податкової політики держави з урахуванням необхідності
ефективного використання фінансових ресурсів; організовувати грошові відносини на
трансформаційному етапі розвитку країни; формувати фінансові звіти на основі використання
облікової інформації на етапі обґрунтування управлінських рішень щодо моделювання параметрів
прогнозних результатів діяльності банків.
До загальних вмінь та навичок випускника відносяться: уміння враховувати вплив
факторів зовнішнього середовища суб'єктів господарювання прямої та непрямої дії на
результативність їх виробничо-господарської діяльності; володіння практичними навичками щодо
обробки великих масивів інформації із використанням статистичних та інтелектуальних пакетів
прикладних програм; уміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою,
використовувати професійне програмне забезпечення; навички спілкування, включаючи усну та
письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та
стресами.

