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A Мета програми 

 

Програма освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа та страхування» забезпечує якісно новий рівень підготовки на основі 
компетентного підходу, орієнтована на підготовку фахівців новітньої формації, здатних 
задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача. Мета підготовки 
бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування в УДПУ імені Павла Тичини 
визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів 
громадян в отриманні ґрунтовної освіти за даною спеціальністю.  Зміст спеціальної 
професійної підготовки бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування 
зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть 
забезпечити відповідність фахівця таким рівням як дилер цінних паперів, страховий 
агент, оцінювач,  бухгалтер, касир-експерт, фахівець з фінансів, фахівець з 
корпоративного управління. 

Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у фінансовому 
менеджменті та вміння їх застосування з метою ефективного управління фінансовою 
діяльністю підприємств. 
Зміст спеціальної професійної підготовки обумовлюється необхідністю підготовки 
фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними 
знаннями і практичними фаховими навичками з ефективного управління фінансовою 
діяльністю підприємств, фінансово-кредитних установ, державних фінансових установ. 

B Характеристика програми 
1 Предметна 

область, напрям 
Дисципліни циклу загальної підготовки, циклу професійної 
підготовки, вільного вибору здобувача вищої освіти (34:38:28). 
Основні предмети – Фінанси (4%), Гроші і кредит (2%), 
Страхування (2%), Фінансовий ринок 2%), Банківська система 
(2%), Податкова система (2%), Бюджетна система (2%), Фінанси 
підприємств (3%), Інвестування (1%), Теорія фінансів (1%). 

2 Фокус програми: 
загальна \ 
спеціальна 

Загальна програма «Фінанси, банківська справа та страхування». 
Акцент робиться на здобутті навичок та знань з фінансів, 
банківської діяльності та страхування, який передбачає визначену 
зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного 
зростання. Спеціалізації: «Фінансовий менеджмент», 
«Автоматизовані системи управління підприємством». 

3 Орієнтація 
програми 

Програма професійна прикладна. 
Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі 
фінансів, банківської справи та страхування, специфіку організації 
фінансової діяльності підприємств, банків, страхових компаній, 



сучасний методичний апарат фінансового аналізу та планування 
фінансових результатів діяльності підприємств та фінансових 
установ, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент 
визначає професійну та наукову кар’єру. 

4 Особливості 
програми 

Програма передбачає підготовку фахівців з фінансів, банківської 
справи та страхування з урахуванням особливостей 
функціонування діяльності підприємств, банків та страхових 
компаній та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 
Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців 
у сфері фінансової та банківської справи, а також автоматизації 
фінансового управління підприємством, ініціативних та здатних 
до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Формує 
фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних 
вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної діяльності, 
застосовуючи не лише існуючі методи  управління фінансами, але 
й удосконалюючи їх на базі сучасних наукових досягнень. 
Виконується в активному дослідницькому середовищі, є 
мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма 
викладається українською мовою. 

C Працевлаштування та продовження освіти 
1 Працевлаштування Працевлаштування на посадах на підприємствах різних галузей 

господарства України, незалежно від форм власності і 
організаційного формування (фахівець з корпоративного 
управління, фахівець з управління активами, фахівець з фінансово-
економічної безпеки), в страхових компаніях (агент страховий, 
страхувальник, експерт-консультант із страхування), 
інвестиційних фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, 
фахівець з депозитарної діяльності, фахівець-організатор торгівлі 
на ринку цінних паперів), брокерських конторах (брокер, дилер, 
маклер біржовий, оцінювач, оцінювач (експертна оцінка майна), 
оцінювач-експерт), фінансових службах (головний державний 
податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-
інспектор податковий), тощо. 

2 Продовження 
освіти 

Можливість навчання за програмою другого рівня за цією галуззю 
знань (що узгоджується з отриманням диплома бакалавра) або 
суміжною – магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні) 
програми  вищої освіти. 

D Стиль та методика навчання 
1 Підходи до 

викладання та 
навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв'язанням ситуаційних 
завдань та використанням кейс-методів, ділових ігор, 
міждисциплінарних тренінгів за спеціалізацією, що розвивають 
комунікативні та лідерські навички й уміння працювати в команді. 
Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної 
роботи здійснюється через середовище освітнього процесу 
університету Moodle. 

2 Система 
оцінювання 

Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація 
проектно-дослідних робіт, есе, звіти команд, звіти з практики, 
курсові роботи, тестування знань в середовищі Moodle. 
Підсумковий контроль – екзамен/залік або за безсесійною формою 
(за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів). 



Підсумкова атестація – атестаційний екзамен та захист 
кваліфікаційної роботи. 

E Програмні компетентності 
1 Загальні 

 
Аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу із 
використанням логічних аргументів та доказаних фактів. 
Гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, відкритого для 
застосування набутих економічних знань для вирішення 
стратегічних та поточних завдань економічного розвитку 
підприємства, а також для застосування набутих економічних 
знань у повсякденному житті.  
Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, 
включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання 
обов’язкової роботи в установлені терміни.  
Комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, 
надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно 
та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у тому 
числі іноземною.  
Навички популяризації: здатність спілкуватися із 
неспеціалістами, включаючи формування навичок до викладання. 
Соціальні та етичні зобов’язання: формування навиків 
соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних 
зобов’язань з точки зору професійної етики.  

2 Фахові 
 

Глибокі знання та розуміння: здійснення фінансових операцій за 
допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів. 
Навички оцінки: здатність оцінити фінансовий стан 
підприємства та окремих його складових (майнового стану, 
ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової 
активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти 
проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх вирішення. 
Математичні навички: здатність зрозуміти та уміло застосувати 
економіко-математичні методи, які використовуються в сфері 
обґрунтування фінансових рішень.  
Експериментальні навички: здатність моделювати, 
прогнозувати та планувати фінансову діяльність суб’єктів 
господарювання, а також описувати, аналізувати та критично 
оцінювати експериментальні дані.  
Розв’язання проблем: здатність розв’язувати широке коло 
проблем та задач шляхом використання професійно-
профільованих знань й практичних навичок з фундаментальних 
дисциплін в процесах управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємств, застосування прикладних методик аналізу 
фінансових процесів, використовуючи сучасні методи системного 
наукового аналізу.  
Інформаційні навички: здатність застосовувати у фінансовій 
роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти.  
Культура економіки: здатність пояснити широкий діапазон 
фінансових процесів, які відбуваються на підприємстві та в країні.  
Подальше навчання: здатність до подальшого навчання, 
виявлення проблем та визначення шляхів їх вирішення у 



фінансовій діяльності підприємства. 
F Програмні результати навчання 

  

- Здатність правильно оцінювати суспільні та економічні явища, володіти теорією і 
практикою фінансів, приймати економічно обґрунтовані рішення. 
- Здатність розробляти й приймати управлінські рішення; здійснювати оцінку 
стратегічного плану підприємств. 
- Здатність розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти 
різних напрямків; обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з 
різних аспектів господарської діяльності; запобігати кризовим проявам, нейтралізувати 
ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства. 
- Вміння проводити основні фінансові розрахунки на макрорівні. 
- Здатність застосовувати елементи бухгалтерського обліку у вирішенні завдань 
практичного характеру. 
- Здатність планувати і координувати виробничу, збутову і фінансову діяльність фірми; 
здійснювати заходи щодо системи маркетингової комунікації; регулювати і спрямовувати 
діяльність підприємства на досягнення поставленої мети. 
- Здатність до управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та 
забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях. 
- Здатність мислити економічними категоріями при оцінці економічних явищ і процесів 
навколишнього середовища; використовувати набуті знання у своїй подальшій 
економічній освіті. 
- Вміння аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище бізнесу; розраховувати 
економічні результати діяльності підприємства; проводити процедури реєстрації, 
патентування та ліцензування підприємницької діяльності. 
- Здатність організовувати статистичні спостереження; аналізувати дані за допомогою 
узагальнюючих показників, методів статистичного моделювання й прогнозування; 
будувати статистичні таблиці і графіки. 
- Вміння організовувати страхування та самостійно розробляти економічне 
обґрунтування розвитку страховика (страхової компанії), визначати напрями 
удосконалення страхової діяльності. 
- Вміння застосовувати прийоми та методи економічних досліджень для оцінки 
доходності та ризику фінансових інструментів та різноманітних послуг фінансових 
посередників. 
- Здатність ефективно використовувати набуті знання щодо суті та порядку здійснення 
банківських операцій; шляхів залучення банками коштів і напрямів узгодження 
економічних інтересів банківських установ і клієнтів. 
- Вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати 
дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; здійснювати контроль 
за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджетів та державних цільових 
фондів податків і зборів. 
- Здатність проводити аналіз структури і динаміки бюджетних показників, скласти 
кошторис бюджетної установи. 
- Вміння розраховувати грошові надходження та прибуток, визначати потребу в обігових 
коштах та джерела фінансування відтворення основних виробничих фондів; оцінювати 
фінансовий стан та фінансову звітність підприємств. 
- Здатність обґрунтовувати типові інвестиційні рішення, контролювати і розв’язувати 
системні ситуації, оцінювати ефективність інвестиційної діяльності. 
 - Вміння оцінювати особливості організації фінансів суб’єктів господарювання, 
бюджетних установ, громадських організацій; правильно оцінювати суспільні та 
економічні явища, володіти теорією і практикою фінансів, приймати економічно 



обґрунтовані рішення. 
- Вміння моделювати грошові потоки від реалізації бізнес-плану; оцінювати ефективність 
та ризики бізнес-плану на основі прогнозних грошових потоків; застосовувати сучасні 
програмні засоби для автоматизації фінансово-економічних розрахунків при бізнес-
плануванні.  
- Володіння навичками бізнес-моделювання як дієвого інструмента реалізації місії та 
обраної стратегії підприємств та фінансових установ. 
- Здатність до організації та здійснення фінансового планування; складання різних видів 
бюджетів на підприємстві. 
- Здатність до застосування аудиторських процедур у ході перевірки фінансової та 
управлінської інформації щодо накопичення, узагальнення, систематизації, обробки, 
аналізу та підготовки інформації для прийняття управлінських рішень. 
- Володіння навичками розробки та реалізації управлінських рішень щодо управління 
фінансами банку на основі формалізованих ситуаційних моделей діяльності банку. 
- Здатність до розробки та реалізації стратегії побудови фінансової служби підприємства, 
організації її роботи на всіх основних напрямках у підприємствах різних організаційно-
правових форм та галузей діяльності. 
- Здатність формування облікових даних про оперативну діяльність підприємства та 
прийняття ефективних управлінських рішень на основі використання такої інформації; 
організовувати управлінський облік із застосуванням комп’ютерної техніки. 
- Вміння виконувати бухгалтерські процедури в рамках фінансового обліку базових 
операцій банків; використовувати  інформаційні можливості фінансових звітів банку для 
оцінки його фінансового стану.  
- Здатність проводити кількісну оцінку ступеня економічних ризиків господарюючих 
суб’єктів; організовувати процес ефективного управління ризиком у випадку його 
реалізації.  
- Здатність формувати та розміщувати страхові резерви і прибуток страховиків; 
проводити фінансовий моніторинг результатів діяльності страховиків. 
- Здатність управляти активами фінансових установ, нефінансових корпорацій та 
домогосподарств в умовах невизначеності фінансового ринку.  
- Здатність організовувати соціальне страхування, управляти діяльністю фондів 
соціального страхування, розробляти умови здійснення різних видів соціального 
страхування. 
- Вміння застосовувати економічні прийоми аналізу банківської діяльності на практиці. 
- Здатність самостійно виконувати фінансові розрахунки на основі методичного апарату 
фінансового аналізу; складати фінансові прогнози; приймати управлінські рішення на 
основі результатів фінансового аналізу. 
- Вміння проектувати, створювати та застосовувати системи підтримки прийняття 
управлінських рішень на базі нових інформаційних технологій та обчислювальної 
техніки.  
- Вміння самостійно оцінювати стан грошового ринку та банківської системи; практично 
вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин центрального банку і комерційних 
банків, центрального банку та уряду. 
- Вміння ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати загрози бізнесу в окремих напрямах 
його діяльності; організовувати системи управління соціально-економічною безпекою 
підприємства. 
- Здатність до аналітичної діяльності на суб’єктах господарювання з використанням 
сучасних інструментів обробки та аналізу фінансової інформації. 
- Здатність самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та оцінювання з метою 
ведення ефективного міжнародного бізнесу щодо  різних валютних, кредитних, фондових 



та інших операцій. 
- Вміння організовувати податковий облік на підприємстві; складати податкові декларації 
(розрахунки) за податками, зборами, обов’язковими платежами. 
- Вміння формувати сукупність заходів, які спрямовані на систематичне вдосконалення 
продукту (послуги) фінансових установ, постійний пошук нових каналів збуту, нових 
груп споживачів, поліпшення сервісу, реклами.. 
- Вміння формувати звітність підприємства, яка відображає і дозволяє оцінювати 
результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє 
виробленню і прийняттю необхідних управлінських рішень на підприємстві.  
- Здатність складати план та практично проводити ревізію господарської діяльності 
суб’єкта економічної діяльності. 
- Здатність обирати елементи облікової політики, здійснювати її формалізацію; 
використовувати облікову інформацію в процесі управління діяльністю підприємства. 
- Здатність застосовувати промислові стандарти інформаційних систем для автоматизації 
управлінських процесів підприємства; формувати системи електронного документообігу; 
використовувати системи підтримки прийняття управлінських рішень. 
 - Вміння аналізувати потенціал окремих складових сукупного потенціалу підприємства 
земельної ділянки, будівель та споруд, машин та устаткування, нематеріальних активів, 
трудових ресурсів тощо; оцінити сукупний потенціал і вартість підприємства. 
- Здатність до аналізу складових потенціалу підприємств та побудови моделі потенціалу 
підприємства.  
- Вміння виробляти заходи з виявлення та протидії загрозам безпеки інформації, 
використовувати сучасні технології інформаційного захисту. 
- Вміння розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати оптимальні, 
виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності і економічної безпеки. 
- Вміння формувати інформаційний простір відповідно до наукових методів первинної 
обробки інформації; формувати систему показників, їх взаємозв’язків та проведення 
оцінки процесів, що відбуваються в бізнес-середовищі; моделювати бізнес-процеси за 
допомогою новітніх методів.  
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