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Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання базова загальна середня освіта 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

І. Цикл загальної підготовки 

Аналіз та синтез. Здатність до 

аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів та перевірених 

фактів.  

Гнучкість мислення. Набуття 

гнучкого мислення та компетентне 

застосування економічних знань в 

широкому діапазоні можливих 

місць роботи та повсякденному 

житті.  

Групова робота. Здатність 

вирішувати поставлені завдання та 

виявляти проблемні ситуації у 

сферах професійної діяльності в 

групі під керівництвом лідера, що 

демонструють вміння 

дотримуватись вимог дисципліни, 

планування та управління часом.  

Комунікаційні навички. Здатність 

до ефективних письмових та усних 

комунікацій рідною та іноземною 

мовами та представлення 

обґрунтованої кількісної і якісної 

економічної інформації з різних 

джерел із використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

Популяризаційні навички. Уміння 

спілкуватися із нефахівцями своєї 

галузі, прагнення до збереження 

навколишнього середовища.  

Соціально-культурні навички. 

Здатність і готовність формувати 

гідне ставлення до надбань історії 

та національної культури.  

Етичні установки. Дотримання 

норм і принципів професійної 

етики, а також розуміння 

відповідальності за прийняття 

рішень у професійній діяльності 

та їх впливу на соціальну сферу 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та 

застосовування знань у практичних 

ситуаціях  

Знання та розуміння предметної 

області і професійної діяльності з 

можливостями проведення 

досліджень на відповідному рівні  

Формування соціальної 

компетентності, здатність 

орієнтуватись в історичних 

процесах  

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, вміння 

виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми  

Здатність приймати обґрунтовані 

рішення та працювати в команді 

Здатність здійснювати математичне 

моделювання економіко-

управлінських процесів, складати 

відповідні задачі та обирати 

відповідні імовірнісно-математичні 

методи їх розв’язання 

Здатність до здійснення 

професійної діяльності з 

урахуванням ризику виникнення 

техногенних аварій й природних 

небезпек, контролювати 

дотримання вимог безпеки та 

гігієни праці 

Формування системи знань щодо 

засад організації і планування 

комерційної діяльності підприємств 

в ринкових умовах господарювання 

та набуття відповідних практичних 

навичок та вмінь 

Уміти взаємоузгоджувати особисті, 

колективні та суспільні інтереси;  

Спираючись на розуміння 

загальнолюдських цінностей та 

Основи філософських 

знань (філософія та 

релігієзнавство) 

Іноземна мова(за 

професійним 

спрямуванням) 

Основи правознавства 

Історія України 

Українська  мова 

(за професійним 

спрямуванням ) 

Християнська етика в 

українській культурі 

Фізичне виховання 

Соціально - політичні 

студії 

Екологія  

БЖД 

Вища математика 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка та 

робоче місце фахівця  

Менеджмент 

Охорона праці та 

охорона праці в галузі 

 

 



навички самоаналізу, толерантно 

ставитися до протилежних думок; 

Спираючись на певний рівень 

інтелектуальних знань та комплекс 

моральних особистих якостей, 

виховувати уміння поважати інші 

погляди щодо проблемних питань з 

професійної діяльності та 

загальнолюдських цінностей та 

вмити самокритично оцінювати 

свою поведінку та результати 

діяльності;  

Уміння публічних, ділових та 

наукових комунікацій як рідною так 

і іноземною мовами. 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

Глибокі знання та розуміння. 

Здатність розуміння генезису та 

закономірностей функціонування 

сучасних економічних систем і 

сучасної економічної політики  

Навички оцінювання. Здатність 

оцінювати економічну 

ефективність проектних рішень, 

формувати та оцінювати портфель 

фінансових інвестицій.  

Математичні навички. Здатність 

застосовувати математичні знання 

для вирішення управлінських 

завдань та здійснення економічних 

розрахунків, здатність здійснювати 

математичне моделювання 

економіко-управлінських процесів, 

складати відповідні задачі та 

обирати відповідні імовірнісно-

математичні методи їх розв’язання  

Розв’язання проблем. Здатність 

розв’язувати широке коло проблем 

і задач шляхом розуміння їх 

фундаментальних основ та 

використання як теоретичних, так і 

прикладних методів, засвоєних з 

програми фінансів, банківської 

справи та страхування.  

Інформаційно-комп’ютерна 

компетенція. Здатність 

використовувати комп’ютерні 

технології для підтримки прийняття 

рішень з управління фінансами, 

кредитною та страховою 

діяльністю.  

Операційно-технологічні уміння. 

Здатність аналізувати фінансову 

звітність, управляти грошовими 

потоками, банківськими та 

страховими операціями.  

Знання і здатність розуміти та уміло 

використовувати математичні та 

числові методи, які 

використовуються у фінансах.  

Знання та здатність до аналізу і 

оцінювання макроекономічних 

показників, показників 

ефективності грошово-кредитної, 

бюджетної, податкової політики.  

Здатність до аналізу фінансового 

стану підприємств, банків, 

страхових компаній, інших 

фінансово-кредитних установ та 

оцінювання ефективності їх 

фінансово-економічної діяльності.  

Оволодіння навиками фінансового 

планування та прогнозування на 

макро та мікрорівнях.  

Здатність продемонструвати знання 

та розуміння основ організації 

фінансів на підприємствах, у 

банківських установах, страхових 

компаніях, бюджетних установах, у 

державних фінансових органах та 

основ функціонування фінансового 

ринку.  

Оволодіння робочими навичками 

працювати самостійно або в групі, 

уміння отримати результат у межах 

обмеженого часу з наголосом на 

професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату.  

Знання щодо використання 

електронних систем передавання 

банківської інформації, систем 

автоматизації банків, 

міжбанківських та інших платіжних 

систем, інформаційних систем 

державних фінансових органів та 

корпоративних інформаційних 

Статистика 

Бухгалтерський облік  

Економіка підприємств  

Психологія та етика 

ділового спілкування 

Політична економія 

Інформаційні системи і 

технології у фінансово-

кредитних установах 

Аудит 

Страхування  

Податкова система 

Банківські операції 

Бухгалтерський облік і 

звітність у комерційних 

банках 

Ринок цінних паперів 

Фінансовий облік 

Фінанси, грошовий обіг 

та кредит, фінансовий 

ринок 

Соціальне страхування 

Державні та 

міжнародні фінанси 

Економічний та 

фінансовий аналіз 

Навчальні дисципліни 

за вибором студента: 

Банківська система 

Бюджетна система 

Навчальні практики: 

комп’ютерний 

практикум 

з страхування 

банківських операцій  

з фінансів 

Переддипломна 

практика 

 



Управління проектами. Здатність 

до управління проектами із 

складання кошторисів доходів і 

видатків бюджетів різних рівнів, 

здатність управляти бізнес 

проектами організації; ця здатність 

повинна ґрунтуватися на глибокому 

розумінні та знанні широкого кола 

питань менеджменту, маркетингу, 

бухгалтерського обліку, 

фінансового аналізу та 

оподаткування.  

Здатність до навчання. Здатність 

шляхом самостійного навчання 

освоїти нові області, 

використовуючи здобуті знання. 

систем 

Уміння аналізувати і прогнозувати 

шляхи і параметри розвитку 

економіки та фінансово-кредитної 

системи.  

Уміння застосовувати методи 

фінансування операційної та 

інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Уміння проводити облік операцій 

на підприємствах, в фінансово-

кредитних установах, складання 

фінансової і податкової звітності.  

Уміння провадити контроль за 

дотриманням порядку надання 

фінансових послуг та виконання 

бюджетів.  

Уміння здійснювати операції на 

фінансовому ринку.  

Володіння навичками роботи з 

комп’ютером, вміння користуватися 

програмним забезпеченням обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

Здатність використовувати 

професійні знання й практичні 

навички у процесі проведення 

розрахунків показників фінансового 

стану підприємств, банків, 

страхових компаній, формування їх 

фінансових планів та прогнозів, 

здійснення поточної фінансової 

роботи.  

Здатність використовувати 

професійні знання для статистичної 

обробки даних та математичного 

моделювання фінансово-

економічних процесів.  

Здатність використовувати 

професійні знання й практичні 

навички у сфері державних 

фінансів, корпоративних фінансів, 

міжнародних фінансів та 

фінансового ринку для прийняття 

оптимальних управлінських рішень.  

Навички презентації результатів 

власної роботи, наукового та 

практичного матеріалу; 

нагромадження первинної 

інформації для виконання 

закріплених посадових 

обов'язків. 
  


