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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»  

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та структурного 

підрозділу 

Університет Короля Данила, 

кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр. 

Бакалавр фінансів, банківської справи та 

страхування  

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма першого  

рівня вищої освіти за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» 

освітньої кваліфікації бакалавр фінансів, 

банківської справи та страхування 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС – 

на базі повної загальної середньої освіти; 

120 кредитів ЄКТС – на основі ступеня 

молодшого бакалавра. Термін навчання – 

4 роки.  Нормативна частина програми 

дорівнює 173 кредитам ЄКТС (72 %). 

Обсяг вибіркової частини –  67 кредитів 

ЄКТС (28 %) 

Наявність акредитації Є наявною акредитація спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої програми до завершення чинного освітнього 

стандарту 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення опису 

освітньої програми 

http://iful.edu.ua/navchannya/bakalavr/finansy-

bankivska-sprava-ta-strahuvannya/Опис 

освітніх програм 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних 

ідентифікувати та вирішувати складні ситуації, приймати управлінські рішення для 

задоволення потреб держави та бізнесу на засадах оволодіння системою 

компетентностей. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціальність, 

освітня програма 

Галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»  

Освітня програма «Управління фінансами 

http://iful.edu.ua/navchannya/bakalavr/finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya/Опис
http://iful.edu.ua/navchannya/bakalavr/finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya/Опис


в банківській справі та страхуванні» 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Ґрунтовні знання з фінансів, банківської 

справи та страхування здатність їхнього 

застосування у практичній діяльності. 

Акцент на забезпеченні підготовки 

професійних здібностей щодо 

самоорганізації, вміння самонавчатись, 

розвинути аналітичне мислення, приймати 

обґрунтовані управлінські рішення, 

виявляти і вирішувати проблеми в сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування.  

Особливості програми Міждисциплінарна й багатопрофільна 

підготовка фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування та 

поглиблена системна робота студентів над 

проблематикою навчальних дисциплін, 

передбачених навчальним планом 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Випускники можуть працювати в органах 

Державної фіскальної служби України, 

Державної казначейської служби України, 

Рахункової палати, Митної служби 

України, фінансових органах, комісіях з 

цінних паперів,  контрольно-ревізійних 

відділах на підприємствах і в організаціях 

різних форм власності та видів 

економічної діяльності, банках, страхових 

компаніях, фінансово-кредитних 

установах, фондах, благодійних фондах та 

ін. Бакалавр з фінансів, банківської справи 

та страхування може обіймати такі 

посади: начальник фінансового відділу, 

бухгалтер-ревізор, консультант з податків 

і зборів, економіст, фахівець з управління 

активами, фахівець з фінансово-

економічної безпеки, касир тощо 

Подальше навчання Отримання освіти на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти та 

підвищення кваліфікації 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекції із застосуванням мультимедіа, 

лабораторні роботи, семінари, практичні 

заняття в малих групах, дистанційне 

навчання, самостійна робота на основі 

підручників, конспектів та інших матеріалів, 

консультації із викладачами.  
Оцінювання Екзамени, диференційовані заліки, звіти з 

проходження практик, комплексний 



державний екзамен. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі фінансів, банківської 

справи та страхування в ході професійної 

діяльності 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. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

ЗК2 
Здатність планувати та управляти часом. 

 

ЗК3 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

ЗК4 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

ЗК5 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 

ЗК6 

Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як 

усно, так і письмово. 

 

ЗК7 
Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

ЗК8 

Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

 

ЗК9 
Здатність бути критичним і самокритичним. 

 

ЗК10 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

адаптуватися та діяти у новій ситуації. 

 

ЗК 11 
Здатність працювати як у команді, так і автономно. 

 

ЗК 12 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

 

ЗК 13 
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально- 

відповідально та громадянсько-свідомо. 

Фахові компетенції (ФК) 

ФК1 

Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 

фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем. 



 

ФК2 

Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування). 

 

ФК3 

Вміння використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших наук для діагностики стану 

фінансових систем. 

 

ФК4 

Здатність використовувати базові знання і практичні навички у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку. 

 

ФК5 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

 

ФК6 

Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею 

інформацію. 

ФК7 

Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

 

ФК8 
Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК9 

Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та брати 

відповідальність за них. 

 

ФК10 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

 

7. Програмні результати навчання 

ПРН1 Планувати та управляти часом у професійній діяльності 

ПРН2 

Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування 

ПРН3 
Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

 

ПРН4 

Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати 

пошук, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ПРН5 

Демонструвати навички письмової та усної загальної та 

професійної комунікації державною та іноземними мовами. 

ПРН6 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 



ПРН7 

Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у 

новій ситуації. 

ПРН8 

Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під 

керівництвом лідера. 

ПРН9 

Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій області. 

ПРН10 
Дотримуватися професійних етичних стандартів. 

ПРН11 

Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та 

міжкультурності. 

 

ПРН12 

Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти 

у міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних 

результатів 

 

ПРН13 

Вміти критично осмислювати концептуальні основи 

економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської 

справи та страхування й узагальнюють засади й 

закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем. 

 

ПРН14 

Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування, розуміння принципів фінансової 

науки, особливостей функціонування фінансових систем, 

фінансової термінології. 

 

ПРН15 

Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових 

систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою 

економіками. 

ПРН16 

Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх 

використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

ПРН17 

Визначати функціональні області та взаємозв’язки між 

суб’єктами фінансових систем. 

ПРН18 

Застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення,  володіти  

нформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

 

ПРН19 

Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та фінансові показники, 

обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання 

необхідних інструментальних засобів. 



 

ПРН20 

Обирати та застосовувати економіко-математичні та 

статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації 

явищ і процесів у фінансових системах. 

 

ПРН21 

Демонструвати навички складання фінансової 

звітності,   аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної 

та пов’язаної інформації 

ПРН22 

Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

ПРН23 

Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

ПРН24 

Вміти нести відповідальність за результати професійної 

діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПРН25 

Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування у міжнародному контексті 

8. Ресурсне забезпечення 

Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників 

залучених до викладання навчальних 

дисциплін зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» мають 

наукові ступені та вчені звання, 

70 % – з досвідом дослідницької роботи за 

фахом 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання сучасних комп’ютерних 

засобів та програмного забезпечення 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Використання авторських розробок 

науково-педагогічних працівників, а саме: 

підручників та навчальних посібників з 

грифом МОН України; підручників, 

навчальних посібників, методичних 

рекомендацій з грифом Вченої ради УКД 

9. Академічна мобільність 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між 

Університетом Короля Данила та вищими 

навчальними закладами зарубіжних країн-

партнерів, зокрема з Вищою школою 

банковою (м. Бидгощ) 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу 

української мови 

 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 



КОД  

Н/Д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практика) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Базові дисципліни освітньої програми 

1.1. Цикл загальної підготовки 

БЗП - 01 Соціальна та економічна історія України 
3 Екзамен 

БЗП - 02 Українська мова (за проф. спрямув.) 
3 Екзамен 

БЗП - 03 Філософія 
3 Екзамен 

БЗП - 04 Історія української культури  
3 Екзамен 

1.2. Цикл професійної підготовки 

БПП - 01 Політична економія 
7 

Залік, 

екзамен 

БПП - 02 Вища математика 
7 Екзамен 

БПП - 03 Інформаційні технології 
6 Екзамен 

БПП - 04 Оптимізаційні методи і моделі 
4 Екзамен 

БПП - 05 Статистика 
4 Екзамен 

БПП - 06 Економіка підприємства 
8 

Залік, 

екзамен 

БПП - 07 Мікроекономіка 
7 Екзамен 

БПП - 08 Макроекономіка 
7 Екзамен 

БПП - 09 Менеджмент 
4 Екзамен 

БПП - 10 Маркетинг 
5 Екзамен 

БПП - 11 Гроші і кредит 
7 Екзамен 

БПП - 12 Страхування 
8 Екзамен 

БПП - 13 Інвестування 
4 Екзамен 

БПП - 14 Трудове право України 
4 Екзамен 

БПП - 15 Бухгалтерський облік 
6 Екзамен 

БПП - 16 Аналіз господарської діяльності 
6 Екзамен 

БПП - 17 

Фінанси: 

- теоретична частина 

- курсова робота 

 

20 

1,5 

Залік, 

екзамен 

БПП - 18 Фінансовий аналіз 
7 Екзамен 

БПП -19 Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва 
7 Екзамен 



 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

БПП – 20 Банківська система 
8 

Залік, 

Екзамен 

Загальний обсяг                 135,5 

2.Вибіркові дисципліни 

2.1. Цикл загальної підготовки 

ВЗП -01 
Іноземна мова (за проф. спрямув.) 23 

Залік, 

екзамен 

ВЗП -02 
Соціологія 4 Екзамен 

ВЗП -03 
Політологія 4 Екзамен 

ВЗП -04 
Основи підприємницької діяльності 4 Екзамен 

ВЗП -05 
Релігієзнавство 4 Екзамен 

2.2. Цикл професійної підготовки 

ВПП-06 
Страхові послуги 6 Екзамен 

ВПП-07 
Планування та контроль на підприємстві 6 Екзамен 

ВПП-08 
Соціальне страхування 6 Екзамен 

ВПП-09 
Антикризове управління 6 Екзамен 

ВПП-10 
Фінанси страхових компаній 6 Залік 

ВПП-11 
Управління вартістю підприємства 6 Залік 

ВПП-12 
Банківські операції 6 Екзамен 

ВПП-13 ЗЕД підприємств 6 Екзамен 

ВПП-14 Інформаційні системи у фінансах 6 Екзамен 

ВПП-15 Фінансовий облік 6 Екзамен 

ВПП-16 Фінансове право України 6 Екзамен 

ВПП-17 Звітність підприємств 6 Екзамен 

Загальний обсяг 67 

3. Цикл практичної підготовки 

ПП –1 Ознайомлювальна практика 
6 Залік 

ПП-2 Навчальна практика 
6 Залік 

ПП-3 Навчальна (аналітична) практика 
6 Залік 

ПП-4 Виробнича практика 
6 Залік 

Загальний обсяг 
24 

4. Підсумкова атестація 

 
Комплексний державний екзамен (дисципліни 

«Фінанси», «Банківська система», «Страхування») 1,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
240 



Семестр Види навчальної діяльності 

І БЗП – 01, БЗП – 04, БПП – 01, БПП – 02,  БПП – 03, ВЗП - 01 

ІІ БЗП -02, БПП-01, БПП-03, ВЗП – 01, ВЗП-02(ВЗП -03), 

ПП-1 

ІІІ БЗП-03, БПП-06, БПП -08, БПП -10, БПП-17, ВЗП-01 

IV БПП-06, БПП – 07, БПП-09, БПП-17, ВЗП -01, ПП-3 

V БПП-05, БПП-11, БПП-12, БПП -14, БПП-17, ВПП-10 

(ВПП - 11) 

VI БПП-13, БПП – 15, БПП-16, БПП-17, ВЗП -04 (ВЗП-05), 

ВПП-14 (ВПП-15), ПП-3 

VII БПП-17, БПП-18, БПП-19, БПП-20, ВПП-16(ВПП-17) 

VIII БПП-20, ВПП-06 (ВПП-07), ВПП-08 (ВПП-09), ВПП-12 (ВПП-

13),  ПП-4. 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми «Управління фінансами в банківській справі і 

страхуванні»  зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться 

у формі складання  та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження їм ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр фінансів, 

банківської справи та  страхування за освітньою програмою «Управління фінансами в 

банківській справі і страхуванні». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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БЗП-01     +                   

БЗП-02      +                  

БЗП-03             +           

БЗП-04     +                   

БПП-01            +            

БПП-02 +               +        

БПП-03                  +      

БПП-04                +        

БПП-05  +                      

БПП-06   +                     

БПП-07    +                    

БПП-08  +          +            

БПП-09           +             

БПП-10   +                     

БПП-11                 +       

БПП-12              +          

БПП-13       +          +       

БПП-14    +                    

БПП-15    +               +     

БПП-16 +                       

БПП-17               +         

БПП-18                   +     

БПП-19                 +       

БПП-20              +          

ВЗП-01      +                  

ВЗП-02         +               

ВЗП-03     +                   

ВЗП-04          +              

ВЗП-05         +               

ВПП-06               +         



ВПП-07                +        

ВПП-08                 +       

ВПП-09                 +       

ВПП-10               +         

ВПП-11                      +  

ВПП-12               +         

ВПП-13      +                  

ВПП-14        +          +      

ВПП-15                 +       

ВПП-16                        + 

ВПП-17                   +     

ПП-1                 +      + 

ПП-2                    +  +  

ПП-3                   +  +   

ПП-4                  +     + 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 
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БЗП-01      +                    

БЗП-02     +                     

БЗП-03            +              

БЗП-04      +                    

БПП-01                 +         

БПП-02    +                      

БПП-03                  +        

БПП-04 +     +                    

БПП-05                    +      

БПП-06   +                       

БПП-07          +                

БПП-08 +                +         

БПП-09   +     +                  

БПП-10                +          

БПП-11             +             

БПП-12             +             

БПП-13                +          

БПП-14             + +            

БПП-15          +                

БПП-16    +                      

БПП-17             + +            

БПП-18                   +       



БПП-19              +            

БПП-20             +             

ВЗП-01     +                     

ВЗП-02            +              

ВЗП-03            +              

ВЗП-04       +                   

ВЗП-05      +                    

ВПП-

06 
             +         
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07 
                     + 

   

ВПП-

08 
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09 
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13 
          +            
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14 
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+   

ВПП-

15 
                      

   

ВПП-

16  
                +      

   

ВПП-

17 
        +              

 +  

ПП-1                         + 

ПП-2                         + 

ПП-3                         + 



ПП-4                         + 



6. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, 

НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /1556-18. 

2. Класифікатор професій (КП) URL : https://buhgalter911.com/ 

spravochniki/klassifikatory/statisticheskie-klassifikatory/klasifikator-profesiy-kp-

950586.html. 

3. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор України 

КВЕД 009:2010 URL: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html. 

4. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України 

в 2017 році, наказ Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2016 року № 1236 URL: 

http://pedpresa.ua/174005-umovy-pryjomu-na-navchannya-do-vnz-ukrayiny-v-2017-rotsi-

zareyestrovano-v-minyusti.html. 

5. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-

%D0%BF. 

6. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / Авт.-уклад.: В. 

М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, 

Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. 

7. Освітня програма: вимоги та методика розроблення: методичні рекомендації [для 

викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка] / укл.: 

Н. М. Мирончук, О. Є. Антонова, Л. М. Янович, Л. А. Васільєва. Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 60 c URL: https://goo.gl/VTQbAh. 

8. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. № 266 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF. 
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