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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ» 
 

1 – Загальна інформація 

Заклад вищої освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Фаховий коледж 

Освітньо-професійний 

рівень 

фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Форми здобуття освіти Денна  

Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи 

та страхування 

Професійна 

кваліфікація  

не надається 

Кваліфікація в 

дипломі 

Освітньо-професійний ступінь –  

Фаховий молодший бакалавр 

Спеціальність –  

Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація –  

немає 

Освітньо-професійна програма 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Обсяг освітньо-

професійної програми 

126 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію серія НІ №1194456 відповідно до 

рішення Акредитаційної комісії від 1 березня 2016 р. протокол 

№120 (наказ МОН України від 14.03.2016 р. №434л) з галузі 

знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. 

Термін дії сертифікату до 1 липня 2026 р. 

Передумови Наявність базової або повної загальної середньої освіти 

Мова викладання Українська мова 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://krok.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

надання здобувачам теоретичних знань щодо побудови фінансової системи та її ролі для 

розвитку економіки держави; формування вмінь та набуття практичних компетентностей, 

достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; підготовка до подальшого навчання за обраною освітньою 

програмою 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкт вивчення та/або діяльності: устрій, принципи, 

механізми функціонування та розвитку фінансових систем. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері 



фінансів, банківської справи та страхування або 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 на теоретичному і емпіричному рівнях.  

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-

аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві 

програмні продукти. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна освіта та підготовка зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Ключові слова: фінанси, фінансист, сфери та ланки фінансової 

системи, банківська система, банківський продукт, кредит, 

кредитна система, страхування, страхова діяльність, 

страховий продукт, ринок страхування, суб’єкти страхування. 

Особливості програми Практико-орієнтована підготовка, обов’язковою умовою якої 

є проходження навчальної та виробничої практики на 

підприємствах різних форм власності, державних, банківських 

і фінансових установах, страхових, аудиторських, 

консалтингових компаніях 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Можливість 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за 

Національним класифікатором України: «Класифікатор 

видів економічної діяльності» ДК 009:2010: 

Секція К. Фінансова та страхова діяльність. 

64. Надання фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення. 

64.1. Грошове посередництво. 

64.19. Інші види грошового посередництва. 

64.2. Діяльність холдингових компаній. 

64.3. Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти. 

64.9. Надання фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення. 

64.91. Фінансовий лізинг. 

64.92. Інші види кредитування. 

64.99. Надання інших фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення. 

65. Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне 

забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування. 

65.1. Страхування. 

65.11. Страхування життя. 

65.12. Інші види страхування, крім страхування життя. 

65.2. Перестрахування. 

65.3. Недержавне пенсійне забезпечення. 

66. Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг і 

страхування. 

66.11. Управління фінансовими ринками. 



66.12. Посередництво за договорами з цінними паперами або 

товарами. 

66.19. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, 

крім страхування і пенсійного забезпечення. 

66.2. Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення. 

66.21. Оцінювання ризиків та завданої шкоди. 

66.22. Діяльність страхових агентів та брокерів. 

66.3. Управління фондами. 

Секція L. Операції з нерухомим майном. 

68. Операції з нерухомим майном. 

68.1. Купівлі та продаж власного нерухомого майна. 

68.2. Надання в оренду й експлуатація власного чи 

орендованого нерухомого майна. 

68.3. Операції з нерухомим майном за винагороду або на 

основі контракту. 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи 

за Національним класифікатором України: «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010: 

341. Фахівці в галузі фінансів та торгівлі. 

3411. Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери 

(посередники) із заставних та фінансових операцій. 

Дилери та брокери (маклер біржовий; фахівець з біржових 

операцій; фахівець з фінансово-економічної безпеки). 

3412. Страхові агенти. 

3412. Агент страховий. 

3417. Оцінювачі та аукціоністи. 

3417. Оцінювач. 

3419. Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі. 

3419. Інспектор з організації інкасації та перевезення 

цінностей. 

3419. Інспектор кредитний. 

3419. Інспектор обмінного пункту. 

3433. Бухгалтери та касири-експерти. 

3433. Асистент бухгалтера-експерта. 

3433. Бухгалтер. 

3433. Касир-експерт. 

3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. 

3439. Інспектор-ревізор. 

3439. Ревізор. 

3439. Інспектор з інвентаризації. 

3442. Інспектори податкової служби. 

3442. Інспектор з контролю за цінами. 

3442. Ревізор-інспектор податковий. 
Академічні права 

випускників 

Здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, у 

тому числі післядипломної освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Форми викладання: лекції науково-пізнавального 

інтерактивного характеру, практичні заняття з кейс-методами, 



діловими іграми, ситуаційними завданнями, підготовкою 

презентацій та стендових доповідей з використанням сучасних 

комп’ютерних програм, самостійна робота, консультації з 

викладачами, виконання проєктів. 

Підходи та технології навчання: студентоцентроване 

навчання, проблемно-орієнтоване та проблемно-модульне 

навчання, самонавчання, рівнева диференціація, практико-

орієнтоване навчання з орієнтацією на професійну діяльність. 

Особлива увага приділяється особистісному розвитку, роботі 

в колективі, формуванню лідерських якостей, вмінню 

презентувати результати досліджень, готовності 

продовжувати самоосвіту в майбутньому. 

Оцінювання Система оцінювання знань за змістовними компонентами 

освітньої програми складається з поточного та підсумкового 

контролю згідно із заліковими та екзаменаційними сесіями (2 

рази на рік). 

Форми поточного контролю: усне та письмове опитування, 

тестові завдання, презентації, тематичні дослідження, звіти з 

практичних робіт, захист практичних робіт. 

Форми підсумкового контролю: диференційований залік і 

екзамен в усній та письмовій формах. 

Підсумкова атестація – кваліфікаційний іспит. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та 100-бальною шкалою. 

6 – Програмні компетентності, які визначені стандартом спеціальності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі фінансів, банківської̈ справи та 

страхування або у процесі навчання, що вимагає застосування 

положень і методів фінансової науки, та може 

характеризуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати 

контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. 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. 

ЗК 2. 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.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших наук для розв’язання 

складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність, згідно з 

вимогами законодавства. 

СК 3. Розуміння особливостей функціонування сучасної 

національної і світової фінансових систем та їх структури. 

СК 4. Розуміння принципів організації фінансових відносин.  

СК 5. Здатність застосовувати принципи, методи і процедури 

бухгалтерського обліку. 

СК 6. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. 

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні завдання у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 8. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання й обробки даних у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК 9. Здатність виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 10. Здатність здійснювати ефективні комунікації між 

фахівцями і користувачами послуг у сфері фінансів, 

банківської справи  та страхування. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати рівень професійної підготовки у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

7 – Програмні результати навчання, які визначені стандартом 

РН 01. Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності громадянського 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.  

РН 02. Володіти державною та іноземною мовами для складання ділових паперів і 

комунікації у професійній діяльності. 

РН 03. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, що існують між фінансовими процесами та економічними явищами. 

РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності професійних 

рішень. 

РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 07. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання й 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 08. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних джерел у процесі 

професійної діяльності. 

РН 09. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної 

діяльності. 

РН 10. Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 



РН 11. Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. 

РН 12. Володіти методичним інструментарієм здійснення базових контрольних функцій 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 13. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації до фахівців 

і користувачів послуг у сфері фінансів, банківської справи  та страхування для досягнення 

спільної мети. 

РН 14. Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати гнучке 

мислення, відкритість до нових знань 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До викладання залучаються штатні працівники університету, 

провідні викладачі академічних наукових установ, викладачі-

практики, які відповідають кваліфікаційним вимогам  

відповідно до спеціальності. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності: 

 навчальні мультимедійні аудиторії; 

 комп’ютерні лабораторії; 

 бібліотека, у тому числі читальна зала; 

 спортивні зали; 

 їдальня; 

 гуртожиток; 

 медичний пункт. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності. Для доступу до навчально-методичного 

забезпечення дисциплін використовується платформа 

«Moodle». 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

За програмами академічної мобільності в рамках програм 

та/або договорів між ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК» та закладами вищої освіти України.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

За програмами академічної мобільності в рамках програм 

та/або договорів між ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК» та закордонними закладами вищої освіти.  

Навчання іноземних 

здобувачів освіти 

Згідно з визначеними правилами МОН України та правилами 

прийому на навчання до ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК». 

 

  



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (дисципліни) ОП 

1 семестр 

ОД1 Правознавство 3 залік 

Загальний обсяг компонентів за 1 семестр 3 кредити 

2 семестр 

ОД2 Здоров’я людини (в т.ч. Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці) 

3 залік 

Загальний обсяг компонентів за 2 семестр 3 кредити 

Загальний обсяг компонентів за 1 рік 6 кредитів 

3 семестр 

ОД3 Вступ до фаху 3 залік 

ОД4 Філософія 3 екзамен 

ОД5 Економічна теорія та економічна історія 3 екзамен 

ОД6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 залік 

ОД7 Інформаційні та цифрові технології 6 екзамен 

ОД8 Актуальні питання теорії фінансів 3 залік 

Загальний обсяг компонентів за 3 семестр 23 кредити 

4 семестр 

ОД6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 екзамен 

ОД9 Економіка підприємства (англ.) 3 екзамен 

ОД10 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен 

ОД11 Історія України та українська культура 3 екзамен 

ОД12 Курсова робота 3  

ОД13 Вища математика та теорія ймовірностей 5 залік 

ОД14 Бухгалтерський облік 3 залік 

ОД15 Статистика 3 залік 

ОД16 Ціноутворення 3 залік 

ОД17 Навчальна практика 6 залік 

Загальний обсяг компонентів за 4 семестр 37 кредитів 

Загальний обсяг компонентів за 2 рік 60 кредитів 

5 семестр 

ОД18 Мікроекономіка 3 залік 

ОД19 Макроекономіка 3 залік 

ОД20 Менеджмент 3 залік 

ОД21 Фінанси (англ.) 3 екзамен 

ОД22 Основи фінансового права 3 залік 

ОД23 Банківська система 6 залік 

ОД24 Гроші і кредит (англ.) 4 екзамен 

ОД27 Страхування та страхові послуги 2 залік 

Загальний обсяг компонентів за 5 семестр 27 кредитів 



6 семестр 

ОД25 Фінанси підприємств 3 залік 

ОД26 Банківські операції 3 екзамен 

ОД27 Страхування та страхові послуги 2 екзамен 

ОД28 Маркетинг 3 залік 

ОД29 Податкова система 3 екзамен 

ОД30 Курсова робота зі спеціальності 3  

ОД31 Виробнича практика 4 залік 

Загальний обсяг компонентів за 6 семестр 21 кредит 

Загальний обсяг компонентів за 3 рік 48 кредитів 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 114 кредитів 

 Вибіркові компоненти ОП 

(дисципліни вільного вибору студентів)* 

  

6 семестр 

ДВВС1 Дисципліна вільного вибору 3 залік 

ДВВС2 Дисципліна вільного вибору 3 залік 

ДВВС3 Дисципліна вільного вибору 3 залік 

ДВВС4 Дисципліна вільного вибору 3 залік 

Загальний обсяг компонентів за 6 семестр 12 кредитів 

Загальний обсяг вибіркових компонент 12 кредитів 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 126 кредитів 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

 

 
 

І семестр 

3 кредити 

 ІІ семестр 

3 кредити 

 ІІІ семестр 

23 кредити 

 ІV семестр 

37 кредитів 

 V семестр 

27 кредитів 

 VІ семестр 

33 кредити 

           

    Вступ до фаху  Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

 Мікроекономіка  Фінанси 

підприємств        

          

       Макроекономіка  Банківські 

операції          

    Філософія  Економіка 

підприємства 

(англ.) 

    

        Страхування та 

страхові послуги        Менеджмент  

          

      Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

   Маркетинг 

    Економічна 

теорія та 

економічна 

історія 

     

      Фінанси 

(англ.) 

 Податкова 

система        

          

     Історія України 

та українська 

культура 

   Курсова робота 

зі спеціальності 
Правознавство 

 Здоров’я 

людини 

      

     Основи 

фінансового права 

  

         Виробнича 

практика     Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

 Курсова робота   

          

     Вища 

математика та 

теорія 

ймовірностей 

   Дисципліна 

вільного вибору         

       Банківська 

система 

  

        Дисципліна 

вільного вибору     Інформаційні та 

цифрові 

технології 

     

     Бухгалтерський 

облік 

    

        Дисципліна 

вільного вибору         Гроші і кредит 

(англ.) 

 

      Статистика    

    Актуальні 

питання теорії 

фінансів 

     Дисципліна 

вільного вибору      Ціноутворення    

       Страхування та 

страхові послуги 

  

      Навчальна 

практика 

  Кваліфікаційний 

іспит         

           



3. Форми атестації̈ здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти  

Атестація здобувачів здійснюється у формі кваліфікаційного 

іспиту у письмовій формі з усною співбесідою. Проведення 

іспиту здійснюється відкрито і публічно. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

іспиту 

Кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання результатів 

навчання, визначених стандартом та освітньо-професійною 

програмою. 

Завданням атестації здобувачів є встановлення відповідності 

рівня якості отриманої освіти вимогам стандартів фахової 

передвищої освіти після закінчення навчання. Терміни 

проведення атестації визначаються навчальним планом. 

Кваліфікаційний іспит проводиться з дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальним планом 

підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Завдання до іспиту носять комплексний характер. 

Оцінювання відповідей здобувачів здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та 100-бальною шкалою. 

Після закінчення кваліфікаційного іспиту приймається 

рішення про видачу здобувачам (або відмову у видачі) 

дипломів встановленого зразка про здобуття ними освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та 

освітньої кваліфікації фахового молодшого бакалавра з 

фінансів, банківської справи та страхування. 

 
  



4. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Шифр Компоненти 

Компетентності 

загальні (ЗК) 

Компетентності спеціальні 

(фахові) (СК) 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0
 

С
К

1
1
 

ОД1 Правознавство +     +   +           

ОД2 Здоров’я людини (в т.ч. Безпека 

життєдіяльності та основи охорони 

праці) 
 +       +           

ОД3 Вступ до фаху  +   + +     + +        

ОД4 Філософія + +       +           

ОД5 Економічна теорія та економічна 

історія 
 +       

+ 
          

ОД6 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
   +  +   

+ 
        +  

ОД7 Інформаційні та цифрові 

технології 
     + +  +       +    

ОД8 Актуальні питання теорії фінансів  +   + +     + +        

ОД9 Економіка підприємства (англ.)    +  +   +           

ОД10 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
  +   +   

+ 
        +  

ОД11 Історія України та українська 

культура 
 +       

+ 
          

ОД12 Курсова робота     + + + + +           

ОД13 Вища математика та теорія 

ймовірностей 
     + +  

+ 
          

ОД14 Бухгалтерський облік     + +   +    +       

ОД15 Статистика      + +  +       +    

ОД16 Ціноутворення      +   +           

ОД17 Навчальна практика     + + + + +           

ОД18 Мікроекономіка      +   +           

ОД19 Макроекономіка      +   +           

ОД20 Менеджмент      +   +           

ОД21 Фінанси (англ.)    + + +    + + +   +     

ОД22 Основи фінансового права +    + +    +     +  +   

ОД23 Банківська система     + +    +     +  +  + 

ОД24 Гроші і кредит (англ.)    + + +    +     +    + 

ОД25 Фінанси підприємств     + +    +    + +  +  + 

ОД26 Банківські операції     + +    +     +  +  + 

ОД27 Страхування та страхові послуги     + +    +     +  +  + 

ОД28 Маркетинг      +   +           

ОД29 Податкова система     + +    +     +  +  + 

ОД30 Курсова робота зі спеціальності     + + + +      +      

ОД31 Виробнича практика     + + + +      + +     

  



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

Шифр Компоненти 

Програмні результати навчання (РН) 

Р
Н

1
 

Р
Н

2
 

Р
Н

3
 

Р
Н

4
 

Р
Н

5
 

Р
Н

6
 

Р
Н

7
 

Р
Н

8
 

Р
Н

9
 

Р
Н

1
0
 

Р
Н

1
1
 

Р
Н

1
2
 

Р
Н

1
3
 

Р
Н

1
4
 

Р
Н

1
5
 

ОД1 Правознавство +    +           

ОД2 Здоров’я людини (в т.ч. Безпека 

життєдіяльності та основи охорони 

праці) 
+               

ОД3 Вступ до фаху    +  +          

ОД4 Філософія +  +             

ОД5 Економічна теорія та економічна 

історія 
  +             

ОД6 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
 +    +       +   

ОД7 Інформаційні та цифрові технології       + +        

ОД8 Актуальні питання теорії фінансів    +  +          

ОД9 Економіка підприємства (англ.)      +     +     

ОД10 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
 +           +   

ОД11 Історія України та українська культура +               

ОД12 Курсова робота      + + +       + 

ОД13 Вища математика та теорія 

ймовірностей 
      +         

ОД14 Бухгалтерський облік       +   +      

ОД15 Статистика       +         

ОД16 Ціноутворення      +          

ОД17 Навчальна практика      + + +       + 

ОД18 Мікроекономіка      +          

ОД19 Макроекономіка      +          

ОД20 Менеджмент      +          

ОД21 Фінанси (англ.)    +  +   +     +  

ОД22 Основи фінансового права +    + +   +       

ОД23 Банківська система      +   +   +  +  

ОД24 Гроші і кредит (англ.)    +  +   +     +  

ОД25 Фінанси підприємств      +   +  + +  +  

ОД26 Банківські операції      +   +  + +  +  

ОД27 Страхування та страхові послуги      +   +  + +  +  

ОД28 Маркетинг      +          

ОД29 Податкова система      +   +   +  +  

ОД30 Курсова робота зі спеціальності      + + +      + + 

ОД31 Виробнича практика      + + +   +    + 

 


