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1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА  

ТА СТРАХУВАННЯ» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації  

– 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, 

QFLLL – 6 рівень 

Передумови  Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 

ОКР «молодший спеціаліст», повна загальна середня 

освіта 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=37&lang=ru 



2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, які здатні 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у 

професійній діяльності й у процесі навчання, які характеризуються 

комплексністю та певною невизначеністю умов.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 Управління та адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма базується на 

поняттях, категоріях, теоріях і концепціях 

фінансової науки, які визначають тенденції і 

закономірності функціонування й розвитку 

фінансів,банківської справи та страхування.  

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Забезпечує отримання загальних та професійних 

знань, розумінь, навичок та здатностей у галузі 

фінансів, банківської справи та страхування, які 

мають універсальний характер.  

Особливості програми Інтеграція фахової підготовки в галузі фінансів, 

банківської справи та страхування  

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах, установах 

та в організаціях будь-якої організаційно-правої 

форми. 

За Державним класифікатором:  

3411 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі, 3412 
Страхові агенти, 3417 Експерт-консультант із 

страхування, 3419 Інші фахівці в галузі фінансів 

і торгівлі, 3421 Брокери (посередники) з купівлі-

продажу товарів, 3433 Бухгалтери та касири-

експерти, 3433, 4214 Лихварі (особи, що 

позичають гроші в заставу або в борг)  

Подальше навчання Можливість навчання за програми: 7 рівня НРК, 

другого циклу FQ-EHEA та 7 рівня EQF-LLL  

 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студенто-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання. Стиль навчання 

– активний, що дає можливість бакалавру 

обирати предмети. Лекції, семінари, практичні 

заняття, самостійна робота на основі 

підручників, навчальних посібників та 



конспектів лекцій, консультації із викладачами.  

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних 

занять, презентації, поточний контроль, захист 

кваліфікаційної роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

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.  

ЗК11. Здатність працювати як у команді, так і 

автономно.  

ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів), соціально-відповідально та громадянсько-

свідомо.  

 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
ФК 1. 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.  

ФК 2. 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).  

ФК 3. Вміння використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій фінансової, 

економічної, математичної, статистичної, 

правової та інших наук для діагностики стану 

фінансових систем.  

ФК 4. Здатність використовувати базові знання і 

практичні навички у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку.  

ФК 5. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення, 

володіти інформаційними технологіями у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК 6. Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність, інтерпретувати та 

використовувати фінансову та пов’язану з нею 

інформацію.  

ФК 7. Здатність виконувати контрольні функції 

у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ФК 8. Здатність формувати та реалізовувати 

комунікації в сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ФК 9. Здатність обґрунтовувати, приймати 

професійні рішення в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та брати відповідальність 

за них.  

ФК 10. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  
 

7 - Програмні результати навчання  



  ПРН 1. Планувати та управляти часом у 

професійній діяльності.  

ПРН 2. Підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну 

підготовку у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПРН 3. Вміти застосовувати набуті знання у 

практичній діяльності.  

ПРН 4. Проводити дослідження на рівні 

бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел.  

ПРН 5. Демонструвати навички письмової та 

усної загальної та професійної комунікації 

державною та іноземними мовами.  

ПРН 6. Демонструвати навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним.  

ПРН 7. Проявляти ініціативу та підприємливість, 

адаптуватися та діяти у новій ситуації;  

ПРН 8. Виконувати професійні функції як 

самостійно, так і в групі під керівництвом 

лідера.  

ПРН 9. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід фахівцям і 

нефахівцям у фінансовій області.  

ПРН 10. Дотримуватися професійних етичних 

стандартів;  

ПРН 11. Діяти соціально-відповідально та 

громадянсько-свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та 

міжкультурності.  

ПРН 12. Застосовувати емпатію, вербальні та 

невербальні інструменти у міжособистісному 

спілкуванні і демонстрації власних результатів  

ПРН 13. Вміти критично осмислювати 

концептуальні основи економічної теорії, які 

стосуються фінансів, банківської справи та 

страхування й узагальнюють засади й 

закономірності функціонування та розвитку 

фінансових систем.  

ПРН 14. Показати належний рівень знань у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, 

розуміння принципів фінансової науки, 



особливостей функціонування фінансових 

систем, фінансової термінології.  

ПРН 15. Виявляти та аналізувати ключові 

характеристики фінансових систем, оцінювати їх 

взаємозв’язки з національною та світовою 

економіками;  

ПРН 16. Застосовувати теоретичні знання та 

практичні навички для їх використання у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку;  

ПРН 17. Визначати функціональні області та 

взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем.  

ПРН 18. Застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення, володіти інформаційними 

технологіями у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПРН 19. Збирати, аналізувати та пояснювати 

необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

фінансові показники, обґрунтовувати фінансові 

рішення на основі використання необхідних 

інструментальних засобів.  

ПРН 20. Обирати та застосовувати економіко-

математичні та статистичні методи для аналізу, 

прогнозування та оптимізації явищ і процесів у 

фінансових системах.  

ПРН 21. Демонструвати навички складання 

фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 

фінансової, статистичної та пов’язаної 

інформації.  

ПРН 22. Виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування;  

ПРН 23. Формувати та реалізовувати комунікації 

в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПРН 24. Вміти нести відповідальність за 

результати професійної діяльності у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПРН 25. Виконувати професійні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування у 

міжнародному контексті.  

 

 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників, що 



задіяні до викладання професійноорієнтованих 

дисциплін за освітньно – професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» зі спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» мають 

наукові ступені та вчені звання, з досвідом 

дослідницької роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання сучасних комп’ютерних засобів 

та програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української 

мови на підготовчому відділенні  

 

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, курсові  

проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальни

й обсяг 

навчальн

ої роботи, 

годин 

Аудитор

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумковог

о контролю 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 
ОК1.1.1 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3 90 36 54 
диференційо

ваний залік 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальни

й обсяг 

навчальн

ої роботи, 

годин 

Аудитор

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумковог

о контролю 

ОК1.1.2 
Іноземна мова 8 240 84 156 

залік, 

екзамен 
ОК1.1.3 Історія України та 

української культури 
6 180 60 120 

залік, 

екзамен 
ОК1.1.4 Філософія 3 90 24 66 екзамен 

Усього за циклом 1.1. 31 324 96 606  

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК1.2.1 Регіональна економіка 4 120 36 84 екзамен 

ОК1.2.2 Національна економіка 5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.3 

Економіка праці та 

соціально – трудові 

відносини 

5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.4 
Економіко – математичне 

моделювання 
5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.5 Фінанси 5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.6 Гроші та кредит 5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.7 
Менеджмент і 

адміністрування 
5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.8 Маркетинг 5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.9 Бухгалтерський облік 5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.10 Соціальне страхування 5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.11 Страхові послуги 4 120 48 72 залік 

ОК1.2.12 Бюджетна система 4 120 36 84 екзамен 

ОК1.2.13 
Фінанси підприємств 6 180 48 132 екзамен, 

курсова 

робота 

ОК1.2.14 Фінансовий аналіз 6,5 195 54 141 

залік 

екзамен 

курсова 

робота 

ОК1.2.15 Податкова система 5 150 48 102 
залік, 

екзамен 

ОК1.2.16 Місцеві фінанси 4 120 36 84 екзамен 

ОК1.2.17 Банківська система 6 180 60 120 екзамен 

ОК1.2.18 Державні фінанси 5 150 48 102 екзамен 

ОК1.2.19 Навчальна практика 3 90 36 54 
диференційо

ваний залік 

ОК1.2.20 Виробнича практика 6 180 72 108 
диференційо

ваний залік 

ОК1.2.21 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

 Усього за циклом 1.2. 100 3000 954 2046  
 Усього за обов’язковими 

компонентами 
120 3600 1158 2442  



Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальни

й обсяг 

навчальн

ої роботи, 

годин 

Аудитор

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумковог

о контролю 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

ВК2.1.1.1 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік 

ВК2.1.1.2 Інформатика та 

комп’ютерна техніка 
6 180 72 108 залік 

ВК2.1.1.3 Вища математика 6 180 60 120 екзамен 

ВК2.1.1.4 Правознавство 3 90 36 54 залік 

ВК2.1.1.5 Психологія 3 90 36 54 залік 

ВК2.1.1.6 Техноекологія регіону 5 150 60 90 залік 

ВК2.1.1.7 Безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці 
3 90 36 54 залік 

 Усього за 2.1.1. 34 1020 396 624  

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

ВК2.1.2.1 Основи економічної теорії 4 120 36 84 екзамен 

ВК2.1.2.2 Макроекономіка 5 150 48 102 екзамен 

ВК2.1.2.3 Мікроекономіка 4 120 36 84 екзамен 

ВК2.1.2.4 Страхування 4 120 48 72 залік 

ВК2.1.2.5 Статистика 5 150 60 90 залік 

ВК2.1.2.6 Економіка підприємства 4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.1.2. 26 780 276 504  

 Усього за 2.1 60 1800 672 1128  

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А 

ВК2.2.1а 

Аналіз банківської 

діяльності 

6 180 48 132 екзамен, 

курсова 

робота 

ВК2.2.2а 
Бюджетування діяльності 

суб’єктів господарювання 

5 150 60 90 залік 

ВК2.2.3а 
Банківські операції 6 180 48 132 екзамен, 

курсова 

робота 

ВК2.2.4а Фінансовий ринок 5 150 60 90 залік 

ВК2.2.5а Інноваційний менеджмент 4 120 48 72 залік 

ВК2.2.6а Міжнародні фінанси 5 150 60 90 залік 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальни

й обсяг 

навчальн

ої роботи, 

годин 

Аудитор

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумковог

о контролю 

ВК2.2.7а Інвестування 5 150 60 90 залік 

 Усього за блок А 36 1080 384 696  

Блок Б 

ВК2.2.1б 

Фінанси страхових 

організацій 

6 180 48 132 екзамен, 

курсова 

робота 

ВК2.2.2б Інвестиційний аналіз 5 150 60 90 залік 

ВК2.2.3б 
Безпека фінансово – 

кредитних установ 

6 180 48 132 екзамен, 

курсова 

робота 

ВК2.2.4б Фінансова статистика 5 150 60 90 залік 

ВК2.2.5б 
Фінансовий облік у 

банках 
4 120 48 72 залік 

ВК2.2.6б Фінансове планування 5 150 60 90 залік 

ВК2.2.7б 
Грошово – кредитні 

системи зарубіжних країн 
5 150 60 90 залік 

 Усього за блок Б 36 1080 384 696  

 Усього за 2.2. 36 1080 384 696  

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1. 

ВК2.3.1.1 Логістика і контролінг 5 150 48 102 залік 

ВК2.3.1.2 Безпека фінансово 

кредитних установ 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.1.3 Фінансові послуги 5 150 48 102 залік 

ВК2.3.1.4 Організація і 

функціонування 

комерційного банку 

5 150 48 102 залік 

ВК2.3.1.5 Кредитування і контроль 4 120 48 72 екзамен 

 Усього за 2.3.1. 24 720 240   

2.3.2 

ВК2.3.2.1 Аналітична діяльність в 

управлінні 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.2.2 Реклама та рекламна 

діяльність 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.2.3 Історія управлінської 

думки 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.2.4 Планування та 

прогнозування в умовах 
5 150 48 102 залік 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальни

й обсяг 

навчальн

ої роботи, 

годин 

Аудитор

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумковог

о контролю 

ринку 

ВК2.3.2.5 Управління ризиками 4 120 48 72 екзамен 

 Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3 

ВК2.3.3.1 Технологія проектування 

та адміністрування баз 

даних економічних систем 

5 150 48 102 залік 

ВК2.3.3.2 Дослідження операцій і 

методи оптимізації в 

економіці 

5 150 48 102 залік 

ВК2.3.3.3 Інформаційні технології в 

економіці та управлінні 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.3.4 Інтелектуальний аналіз 

даних 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.3.5 Моделювання фінансово-

економічної безпеки 
4 120 48 72 екзамен 

 Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4 

ВК2.3.4.1 Бізнес-планування та 

створення стартапів 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.4.2 Економіка нерухомості  5 150 48 102 залік 

ВК2.3.4.3 Економічна проблематика 

в засобах масової 

інформації 

5 150 48 102 залік 

ВК2.3.4.4 Зовнішньоекономічна 

діяльність 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.4.5 Міжнародна економіка 4 120 48 72 екзамен 

 Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

2.3.5 

ВК2.3.5.1 Організація і методика 

економічного аналізу ІІ 
5 150 48 102 залік 

ВК2.3.5.2 Оподаткування 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 залік 

ВК2.3.5.3 Облік видів 

підприємницької 

діяльності 

5 150 48 102 залік 

ВК2.3.5.4 Автоматизація 

бухгалтерського обліку 
5 150 48 102 залік 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальни

й обсяг 

навчальн

ої роботи, 

годин 

Аудитор

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумковог

о контролю 

ВК2.3.5.5 Аудит 4 120 48 72 екзамен 

 Усього за 2.3.5 24 720 240 480  

 Усього за вибірковими 

компонентами Блок А 
120 3600 1296 2304  

 Усього за вибірковими 

компонентами Блок Б 
120 3600 1296 2304  

Блок А 

 Загальна кількість 240 7200 2454 4746  

Блок Б 

 Загальна кількість 240 7200 2454 4746  

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавр з фінансів, 

банківської справи та страхування здійснюється у формі 

підсумкової атестації  

Вимоги до 

підсумкової атестації  

Підсумкова атестація за спеціальністю повинна 

враховувати загальні вимоги до професійної підготовки 

згідно з компетентностями, визначеними освітньою 

програмою.  

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

ОК1.1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Мета: підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, 

комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами 

офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить 

професійне спілкування на належному мовному рівні. 

Завдання: сформувати мовну компетенцію майбутніх фахівців, що містить 

знання і практичне володіння нормами літературної професійної мови. 

Предмет: обсяг з лексики та граматики мови, що дає можливість здійснювати 

професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію. 

 

ОК1.1.2 Іноземна мова 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. 

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними 

потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, 

суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з 

іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та 

анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та 

іноземною мовами. 

Предмет: лексика, граматика і фонетика іноземної мови. 

 

ОК1.1.3 Історія України та української культури 

Мета: надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що 

відбувались у минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну 



 

обумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності. Формування системи знань про 

закономірності національного історико-культурного процесу і основні досягнення 

вітчизняної культури; засвоєння загальнолюдських та національних культурних 

цінностей та норм 

Завдання: прищеплення культури історичного мислення, вироблення вмінь 

аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства у 

контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, робити 

аргументовані висновки, визначити сутність та функцій культури, головні засади її 

розвитку;  розглянути основні етапи розвитку багатовікової історії вітчизняної 

культури;  розкрити специфіку української культури, визначити її місце і роль у 

світовому культурному просторі;  визначити особливості та тенденцій розвитку 

сучасної вітчизняної культури;  формувати моральні та естетичні потреби та 

здатність зберігати і охороняти культурні здобутки України. 

Предмет: історична діяльність і суспільне життя та культура українського 

народу на різних етапах його існування. 

 

ОК1.1.4 Філософія 
Мета: формування системи світоглядних знань про буття людини, 

найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх 

основних формах його існування; про суспільно-історичну природу релігії, 

закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі; про способи 

доведення і спростування, що забезпечують досягнення об’єктивної істини. 

Завдання: вивчення основних досягнень світової та української філософії, 

ознайомлення з головними філософськими дисциплінами (онтологією, 

гносеологією, антропологією, соціальною філософією); опанування ключових 

положень релігієзнавства — генезису становлення і розвитку релігійних систем, 

специфіки їх функціонування в сучасному світі; розв’язання проблем свободи 

совісті й толерантності в міжконфесійному діалозі, процесу пізнання людини і форм 

правильного мислення. 

Предмет: історично змінні форми співвідношення буття і духовності, матерії 

та духу, закони і форми мислення. 

 
1.2. Цикл професійної підготовки 

 

ОК1.2.1. Регіональна економіка  

Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад 

територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів 

регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та 

свідомості економістів. 

Завдання: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, 

наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про 

територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; 

об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, 

науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів 

раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять 



 

про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти. 

Предмет: господарський комплекс України та її регіонів. 

 

ОК1.2.2. Національна економіка 

Мета: вивчення закономірностей та особливостей функціонування 

національної економіки порівняно з економіками інших країн. 

Завдання: розкрити загальне та особливі в національній економічній системі, 

інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, 

функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у світове 

господарство. 

Предмет: сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та 

соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та її 

специфіку функціонування. 

 

ОК1.2.3. Економіка праці і соціально-трудові відносини 

Мета: формування теоретичних і практичних знань щодо функціонування, 

розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві. 

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних та соціально - економічних 

аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; 

формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та 

регулювання відносин у соціально-трудовій сфері. 

Предмет: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні і закономірності 

їх розвитку. 

 

ОК1.2.4. Економіко-математичне моделювання 

Мета: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і 

використання різних типів економіко-математичних моделей. 

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, 

побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з 

метою використання в економіці. 

Предмет: методологія та інструментарій побудови і розв’язування 

детермінованих оптимізаційних задач. 

 

ОК1.2.5. Фінанси 

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння 

закономірностей їх функціонування на макро і мікрорівнях як теоретичної основи 

фінансової політики і розвитку фінансової системи. 

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; 

закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ державних, 

корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи 

держави. 

Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і 

використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі. 

 

ОК1.2.6. Гроші та кредит 



 

Мета: Визначення теоретично – методичних засад та організаційно – 

правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і 

банків. 

Завдання: з'ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту, механізму 

функціонування грошової системи в ринковій економіці; закономірностей 

функціонування валютного ринку ї валютної системи, грошового ринку; засвоєння 

ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики 

центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових 

інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та 

населення в Україні 

Предмет: грошова і банківської системи як центральні ланки інфраструктури 

грошового ринку. 

 

ОК1.2.7. Менеджмент і адміністрування 

Мета:  формування системи фундаментальних знань з менеджменту, 

способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією. 

Завдання: вивчення сутності, основних понять і категорій менеджменту; 

складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв'язків 

функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських 

рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією. 

Предмет: закономірності формування і функціонування системи управління 

організацією. 

 

ОК1.2.8 Маркетинг 

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у 

сучасних умовах.  

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних 

тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації 

маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку 

напрямків удосконалення маркетингової діяльності. 

Предмет: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як 

пріоритетних суб’єктів ринку. 

 

ОК1.2.9. Бухгалтерський облік 

Мета: формування системи знань з теорії га практики ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних 

форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в управлінні. 

Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 
 

ОК1.2.10 Соціальне страхування 



 

Мета: надання знань, необхідних для опанування механізму організації та 

фінансового забезпечення соціального страхування. 

Завдання: вивчення сутності та ролі соціального страхування; управління 

діяльністю фондів соціального страхування; умов страхування на випадок втрати 

працездатності та безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; набуття вмінь 

розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг. 

Предмет: фінансові відносини, що виникають у процесі формування і 

використання фондів соціального страхування. 

 

ОК1.2.11. Страхові послуги 

Мета: формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, 

забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах. 

Завдання: з'ясування необхідності і сутності страхових послуг, що надаються 

юридичним особам; засвоєння методів організації роботи страховика щодо 

реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних 

видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності. 

Предмет: організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації 

потреб юридичних осіб громадян у страховик послугах. 

  

ОК1.2.12. Бюджетна система 

Мета: формування знань з організації та функціонування бюджетної системи 

і проведення бюджетної політики. 

Завдання: вивчення теоретичних засад формування і використання бюджету 

держави; бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; 

державного кредиту та управління державним боргом; методів і джерел формування 

доходів бюджету; оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків та 

їх впливу на реалізацію функцій держави. 

Предмет: сукупність відносин з приводу формування і використання 

централізованого фонду грошових коштів держави. 

 

ОК1.2.13. Фінанси підприємств 

Мета: Формування у студентів системи базових знань з теорії і практики 

фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, 

фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємства.  

Завдання: Вивчення сутності і функцій фінансів підприємства, фінансових 

ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття 

навичок фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування; 

оцінювання фінансового стану; санації підприємств.  

Предмет: Система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі 

поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. 

 

ОК1.2.14. Фінансовий аналіз 

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок з методики 

проведення фінансового аналізу підприємств. 



 

Завдання: вивчення теоретичних засад і методології фінансового аналізу 

підприємств; набуття вмінь і навичок аналізу майна та оборотних активів, 

формування капіталу підприємств, ліквідності і платоспроможності, фінансової 

стійкості, прибутковості та рентабельності підприємств; виявлення резервів 

підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану 

підприємств. 

Предмет: методи і способи аналізу фінансового стану та фінансових 

результатів діяльності підприємств. 

 

ОК1.2.15. Податкова система 

Мета: вивчення фінансових відносин, пов’язаних з примусовим 

відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з 

метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 
Завдання: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи 

та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих 

податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем 

оподаткування, діяльності державної фіскальної служби. 

Предмет: економічні відносини з приводу перерозподілу валового 

внутрішнього продукту і національного доходу для створення загальнодержавного 

централізованого фонду грошових коштів 

 

ОК1.2.16. Місцеві фінанси 

Мета: вивчення засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ 

управління виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та 

місцевих органів влади і управління. 

Завдання: формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок 

у сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і 

підприємств місцевого господарства. 

Предмет: фінансові відносини, що виникають у процесі формування та 

використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-

територіального поділу. 

 

ОК1.2.17. Банківська система 

Мета: формування  системи  знань  у галузі організації та технології 

здійснення банками пасивних та активних  операцій,  надання  банківських  послуг,  

сприяння  набуттю практичних навичок  виконання банківських операцій, 

пов’язаних  з розрахунково-касовим, кредитним та іншими видами обслуговування 

клієнтів банку. 

Завдання дисципліни: вивчення методів проведення банківських операцій  і  

надання  банківських  послуг;  набуття  вмінь  виконувати конкретні операції 

банківської діяльності. 

Предмет: діяльність комерційних банків, пов’язана з наданням послуг 

юридичним і фізичним особам. 

 



 

ОК1.2.18. Державні фінанси 

Мета: засвоєння теоретичних знань та формування професійних 

компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління 

державними фінансами. 

Завдання: засвоєння сутності, функцій та ролі публічних фінансів як 

складової фінансової системи держави; вивчення змісту державної фінансової 

політики та механізму її реалізації; вивчення організаційних основ управління 

державними фінансами, нормативно-правових засад функціонування державних 

фінансів; вивчення теоретичних засад та особливостей функціонування основних 

елементів системи державних фінансів України. 

Предмет: сучасні тенденції та особливості державних фінансів 

 

ОК1.2.19.  Навчальна практика 

Мета: ознайомити студентів з майбутньою спеціальністю; висвітлити на 

конкретних прикладах роль і місце фінансово- економічної служби на 

підприємствах різних видів діяльності, органах і установах у сфері фінансів і 

кредиту; роз'яснити загальні питання стандарту вищої освіти в Україні та 

особливості організації підготовки фахівців даного профілю у конкретному вищому 

навчальному закладі; надати короткий огляд змісту освітньо-професійної програми 

та підготовки відповідного фахівця.  

Завдання: визначити місце та роль фінансиста в організації фінансово- 

інвестиційної діяльності; ознайомити студентів з професійними вимогами до 

фахівця з фінансів, необхідними практичними вміннями та навичками; довести до 

відома студентів особливості сфери їх майбутньої професійної діяльності і перелік 

посад, що може займати спеціаліст з фінансів; визначити види, місце, зміст і терміни 

навчальної практики для забезпечення ґрунтовними практичними уміннями і 

навичками при підготовці фахівця; визначити на основі анкетування, тестування, 

індивідуальної роботи придатність і правильність вибору студентами майбутньої 

професії. 

 

ОК1.2.20. Виробнича практика 

Мета: практична підготовка студентів до самостійної роботи в одній з 

відповідних посад в фінансових і економічних управліннях, податкових інспекціях, 

банках, фінансових, економічних і адміністративних відділах підприємств; збір 

нормативно-довідкових, інформаційних, звітних статистичних матеріалів, вивчення 

законодавчих актів і нормативно-інструктивних документів для виконання 

дипломної роботи; поглиблення і закріплення теоретичних знань; вивчення досвіду 

роботи і придбання навичок розробки бізнес-планів, фінансових планів, ведення 

обліку, складання звітних документів; здійснення аналізу результатів фінансово-

господарської діяльності підприємств, організацій, установ; виявлення резервів 

поповнення прибутків бюджетів на основі аналізу господарської діяльності 

підприємств і організацій; розробка практичних пропозицій по фінансовому, 

економічному і управлінському оздоровленню підприємств, організацій, установ, 

регіонів і України загалом.  



 

Завдання: ознайомлення студентів зі структурою і функціонуванням 

фінансового механізму підприємств, установ і організацій; вивчення системи 

управління підприємством; вивчення системи планування; оволодіння основними 

елементами системи фінансових важелів і стимулів, як формами і методами 

утворення і використання фінансових ресурсів, а також як показниками, що 

застосовуються при фінансовому плануванні; ознайомлення з органами системи 

управління, їх структурою, функціями, правами і обов'язками працівників; вивчення 

законодавства, найважливіших законодавчих актів, різних інструктивно-методичних 

документів з питань організації фінансово-економічних відносин; вивчення системи 

оподаткування в Україні. Придбання навичок числення податків, перевірки 

правильності складання звітних документів господарюючими суб'єктами і 

застосування фінансових санкцій; освоєння і придбання знань і навичок роботи в 

різних організаційно-економічних структурах, в тому числі на підприємствах різних 

форм власності, в комерційних банках, страхових компаніях. 

 

ОК1.2.21. Підсумкова атестація 

Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з фінансів, банківської справи та 

страхування здійснюється у формі підсумкової атестації  

Підсумкова атестація за спеціальністю повинна враховувати загальні вимоги 

до професійної підготовки згідно з компетентностями, визначеними освітньою 

програмою.  

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

 

ВК2.1.1.1. Фізичне виховання 

Мета: формування фізичної культури особистості, здатної самостійно 

організовувати і дотримуватися здорового способу життя. 

Завдання: вивчення засад здорового способу життя; виховання потреби у 

фізичному самовдосконаленні; формування спортивно-технічних умінь і навичок 

самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення. 

Предмет: організація фізичного виховання як компонента здорового способу 

життя. 

 

ВК2.1.1.2. Інформатика та комп’ютерна техніка 

Мета: формування знань про принципи побудови та функціонування 

обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних 

комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних 

комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

Завдання: вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок 

використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем 



 

програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під 

час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового 

спрямування.  

Предмет: засоби автоматизації інформаційних процесів з використанням 

економічних даних. 

 

ВК2.1.1.3. Вища математика 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з основ 

математичного апарату.  

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію математичного 

апарату, який використовується для розв’язування економічних задач.  

Предмет: теоретичні засади математичного апарату. 

 

ВК2.1.1.4.Правознавство 

Мета: формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних 

галузей права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, 

трудового, міжнародного тощо); засвоєння методів правового регулювання 

економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької й 

господарської діяльності.  

Завдання: формування правової свідомості та правової культури студентської 

молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем становлення державності 

та правової системи України, правового забезпечення створення засад 

громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового 

спрямування, ознайомлення з порядком розв’язання господарських спорів, розгляду 

цивільних, адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом 

захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок 

користування нормативно-правовими актами. 

Предмет: правові відносини в суспільстві. 

 

ВК2.1.1.5. Психологія 

Мета: пізнати закономірності психічної діяльності особистості; сформувати 

потребу в особистісному розвитку; навчитись виявляти психологічні особливості 

інших людей та будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних 

цілей у процесі навчання. 

Завдання: засвоєння основних термінів і понять психології та педагогіки на 

рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному 

житті; формування вмінь і навичок використання психодіагностичних методик 

відповідно до їх призначення, психологічних знань про людину для аналізу 

конкретних життєвих ситуацій. 

Предмет: психіка людини та закономірності формування особистості в 

процесі виховання, навчання й освіти. 

 

ВК2.1.1.6.Техноекологія регіону 

Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів поняття про суспільне 

виробництво, що включає в себе багато галузей, які відрізняються технологічними 



 

процесами, матеріально-виробничою базою, знаряддями праці, витратами на 

виробництво продукції, професійними кадрами, методами та технологіями, техніко-

економічними показниками у провідних галузях промисловості.  

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів в сферах опанування 

економічними основами технологічного розвитку, галузевих особливостей систем 

технологій матеріальної та нематеріальної сфер виробництва, аналізу та оцінки 

техніко-економічної й екологічної ефективності промислових технологій, якості 

технологічних рішень на підприємстві. 

Предмет: система технологій промисловості з урахуванням екологічного 

аспекту 

 

ВК2.1.1.7. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

Мета: формування системи теоретичних і прикладних знань із правових, 

економічних і організаційних питань захисту людини від впливу негативних 

факторів середовища мешкання і праці. 

Завдання: вивчення негативних факторів середовища, правової та нормативної 

бази захисту здоров’я і життя людини в умовах негативних факторів середовища 

мешкання і праці та в надзвичайних ситуаціях; набуття практичних навичок аналізу 

та оцінювання умов праці, стану охорони праці на підприємстві, застосування 

індивідуальних і колективних засобів захисту здоров’я і життя людини. 

Предмет: життя і здоров’я людини в умовах впливу негативних факторів 

середовища мешкання і праці.  

 

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

 

ВК2.1.2.1. Основи економічної теорії 

Мета: формування у студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного 

економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам ринкових 

відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, 

вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних 

з їх майбутньою професійною діяльністю. 

Завдання: пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та 

функцій; розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії; аналіз 

закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних 

сучасних господарських систем; розкриття закономірностей суспільного 

відтворення, загальноекономічної рівноваги, економічного зростання та циклічних 

коливань в економіці; сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та 

шляхи вирішення загальноцивілізаційних проблем людства. 

Предмет: сукупності знань та вмінь щодо цілісного сприйняття процесу 

функціонування сучасної економіки на національному і загальносвітовому рівнях і 

набути норм грамотної економічної поведінки. 

 

ВК2.1.2.2. Макроекономіка 

Мета: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які 

відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний 



 

інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки. 

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, 

ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання 

економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної 

економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави. 

Предмет: механізм функціонування та розвитку національної економіки. 

 

ВК2.1.2.3. Мікроекономіка 

Мета: формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань 

щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених 

ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. 

Завдання: надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; 

прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; 

підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній 

теорії. 

Предмет: поведінка економічних суб’єктів і механізм прийняття рішень за 

обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання. 

 

ВК2.1.2.4. Страхування 

Мета: формування знань, необхідних бакалавру (фінансисту) вищої 

кваліфікації в сфері страхування; знайомство з теорією страхування, його 

економічною сутністю; знайомство з принципами організації страхового бізнесу, 

видами страхування і перспективами їх розвитку; знайомство зі сферою 

застосування страхових послуг у сучасному суспільстві; фінансовими основами 

страхової діяльності; значенням маркетингу та реклами у страховому бізнесі. 

Завдання: ознайомлення з порядком створення, функціонування та ліквідації 

страхових компаній в Україні; ознайомлення з основними галузями страхування, 

принципами надання страхових послуг; ознайомлення з аналізом структури та 

розрахунку страхових тарифів, як основи фінансової стійкості страхових компаній; 

вивчення складу доходів та витрат страховиків, аналізу фінансових результатів. 

Предмет: механізм взаємовідносин між страхувальниками і страховиками, 

що виникають у процесі формування та забезпечення страхового захисту ризиків 

страхувальників. 

 

ВК2.1.2.5. Статистика 

Мета: Формування знань щодо методів збирання, оброблення га аналізу 

інформації про соціально-економічні явища і процеси. 

Завдання: вивчення принципів організації статистичних спостережень, 

методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ 

і процесів. 

Предмет: розміри й кількісні співвідношення масових явищ і процесів у 

економіці. 

 

ВК2.1.2.6. Економіка підприємства 

Мета: формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські 



 

рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні підприємств. 

Завдання: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-

комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і 

засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами. 

Предмет: форми і методи господарювання підприємства. 

 

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

 

Блок А 

 

ВК2.2.1а Аналіз банківської діяльності 

Мета : надання теоретичних знань і формування практичних навичок щодо 

організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності комерційного банку.  

Завдання: з'ясування сутності і напрямів аналізу банківської діяльності; 

вивчення характеру впливу економічних законів на діяльність банку в конкретних 

умовах його функціонування; узагальнення сучасних підходів до аналізу основних 

банківських операцій; вивчення системи показників та їх впливу на структурну 

побудову аналізу та його відповідності вимогам менеджменту і маркетингу банку; 

вивчення нових методик аналізу банківської діяльності; пошук резервів підвищення 

ефективності діяльності банку.  

Предмет: діяльність банку та причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і 

процесів, які прямо або опосередковано впливають на його функціонування. 

 

ВК2.2.2а Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання 

Мета : Отримання студентами базових знань з теоретико - методичних та 

практичних питань організації та здійснення системи бюджетування на 

підприємстві. 

 Завдання : Вивчення сутності та принципів фінансового планування; 

оволодіння методами фінансового планування; усвідомлення організації 

оперативного, поточного та перспективного фінансового планування на 

підприємстві; знання сутності та призначення бюджетування; визначення системи 

бюджетного управління на підприємстві; оволодіння методикою бюджетування на 

підприємстві; усвідомлення видів та особливостей розробки бюджетів на 

підприємстві; знання бюджетної організації та мотивації на підприємстві. 

Предмет: система бюджетів суб’єктів господарювання 

 

ВК2.2.3а Банківські операції 

Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних 

банків, здійснювані ними операції та послуги. 

Завдання: засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських 

операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь оперувати нормативно-

правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати 

питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і 



 

комерційними банками. 

Предмет: операції комерційних банків. 

 

ВК2.2.4а Фінансовий ринок 

Мета: послідовне формування в студентів системи теоретичних і практичних 

знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми 

фінансових відносин.  

Завдання: вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних 

відносин; визначення взаємозв'язків між джерелами формування фінансових 

інструментів та їх використанням; ознайомлення із функціонуванням фінансових 

інструментів, суттю фінансового посередництва, особливостями обігу різних видів 

фінансових інструментів; вивчення видів, форм і методів регулювання фінансового 

ринку. 

Предмет: відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових 

ресурсів та організації окремих сегментів фінансового ринку. 

 

ВК2.2.5а Інноваційний менеджмент 

Мета: оволодіння теоретичними знаннями з питань організації та управління 

інноваційною діяльністю підприємства, а також інструментарієм, методикою 

розроблення інноваційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних 

вмінь і навичок щодо методів оцінки інноваційних проектів. 

Завдання: теоретична підготовка студентів і формування у них навичок щодо 

організації управління інноваційною діяльністю. 

Предмет: сучасні тенденції та закономірності розвитку суспільного 

виробництва, економічні закони та конкретні форми їхнього прояву в інноваційній 

діяльності підприємств різних форм власності, зокрема, діяльності, яка пов'язана з 

оновленням техніко-технологічної бази підприємств та їх продукції. 

 

ВК2.2.6а Міжнародні фінанси 

Мета: формування знань з міжнародних фінансів, механізмів та 

інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційних сферах на 

мікро- і макрорівнях. 

Завдання: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів, 

набуття знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, 

використання основних фінансових інструментів; набуття вмінь здійснювати 

міжнародні розрахунки. 

Предмет: міжнародні фінансові відносини суб’єктів світового ринку, що 

виникають у процесі міжнародної фінансової діяльності 

 

ВК2.2.7а Інвестування 

Мета: формування у майбутніх фахівців з економіки знання суті та механізму 

функціонування такої категорії, як інвестування; формування теоретичної та 

методологічної бази, яка необхідна для вільного володіння практикою використання 



 

інвестиційних інструментів; вироблення вміння оцінювати й аналізувати 

інвестиційну політику, що проводиться як на рівні держави так і на рівні фірми, а 

також оцінювати інвестиційні проекти та інвестиційні портфелі. 

Завдання: розкриття закономірностей і механізму інвестиційних відносин 

держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці 

закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання 

інвестицій як одного з дієвих важелів економічної політики держави 

Предмет: економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на 

різних рівнях господарювання. 

 

Блок Б 

 

ВК2.2.1б Фінанси страхових організацій 

Мета: послідовне формування знань в галузі фінансів страхової діяльності, 

що дає студентам можливість використовувати їх у подальшій роботі за обраним 

фахом.  

Завдання: вивчення сутності фінансів страховиків; порядку формування та 

розміщення страхових резервів і прибутку страховиків; порядку оподаткування і 

методику оцінки фінансового стану страховиків; фінансового моніторингу 

результатів діяльності страховиків. 

Предмет:порядок здійснення фінансово- господарської діяльності страхових 

організацій. 

 

ВК2.2.2б Інвестиційний аналіз 

Мета: вивчення теоретико-методологічних і практичних питань аналізу 

інвестиційних проектів. 

Завдання: з'ясування засад організації інвестиційного аналізу на підприємстві; 

ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу; оволодіння 

методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах 

невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів. 

Предмет: інвестиційні проекти і методологія їх аналізу 

 

ВК2.2.3б Безпека фінансово – кредитних установ 

Мета: вивчення студентами теоретичних основ і набуття практичних навичок 

організації та дотримання фінансово-економічної безпеки в банках.  

Завдання : дослідити теоретичні аспектами організації управління фінансово - 

економічною безпекою банківських установ; розглянути практичні аспекти 

організації управління фінансово - економічною безпекою банківських установ; 

вивчити методичне забезпечення оцінювання фінансово - економічної безпеки в 

банках; розглянути інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-

економічною безпекою в банківських установах.  

Предмет: методи та інструменти ефективного управління фінансово-

економічною безпекою фінансових і банківських установ 

 

ВК2.2.4б Фінансова статистика 



 

Мета: формування у студентів цілісного уявлення про сучасну методологію, 

методи, прийоми та систему показників статистичного дослідження фінансового 

сектора економіки, у тому числі прийнятих у міжнародній статистичній практиці, 

для проведення прикладного статистичного аналізу з метою кількісного 

обґрунтування управлінських рішень у галузі фінансів.  

Завдання: засвоєння теоретичних основ становлення та розвитку фінансової 

статистики та її організаційних засад; засвоєння порядку виокремлення та 

структурування фінансового сектору, а також відображення фінансових операцій у 

системі національних рахунків; опанування методикою обчислення та аналізу 

показників, які відображають особливості фінансового сектору; засвоєння основних 

принципів обґрунтування різних видів господарських рішень на основі статистичної 

інформації про стан та розвиток фінансового сектора економіки 

Предмет: тенденції та закономірності розвитку основних секторів 

національної економіки в умовах ринку: сектора державного управління, реального 

сектора, фінансового сектора, некомерційних організацій у розрізі їх фінансової 

діяльності. 

 

ВК2.2.5б Фінансовий облік у банках 
Мета: формування теоретичних знань та професійних практичних навичок з 

обліку і відображення активів, зобов’язань та власного капіталу у фінансовій 

звітності комерційних банків; надання знань з основ формування облікової 

процедури за банківськими операціями та комплексних ґрунтовних практичних 

знань з фінансового обліку в комерційних банках. 

Завдання: формування теоретичної бази знань та практичних навичок з обліку 

і відображення активів, облікової процедури за банківськими операціями; 

систематизація теоретичних знань щодо виконання різних видів банківських 

операцій та їх обліку; вивчення фінансового обліку як інструменту управління 

банком, бухгалтерських методів і процедур фінансового обліку базових операцій 

комерційних банків, вимог користувачів до фінансової звітності банків, методики 

підготовки і інтерпретації основних фінансових звітів.  

Предмет: вивчення обліку банківських операцій та їх результатів. 
 

 

ВК2.2.6б Фінансове планування 

Мета: формування у студентів сучасних фундаментальних знань у галузі 

стратегічного та поточного фінансового планування на підприємстві 

Завдання: ознайомлення з інструментарієм планування та контролю за 

надходженням та витрачання грошових коштів, формування фінансового результату 

та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства; вивчення методики 

складання оперативного та фінансового бюджетів на підприємстві; ознайомлення з 

плануванням витрат методами жорсткого та гнучкого бюджету з метою контролю та 

аналізу відхилень фактичних витрат від бюджетних; вивчення методів калькуляції, 

що використовуються в бюджетуванні. 

Предмет: методичний інструментарій фінансового планування 

 



 

ВК2.2.7б Грошово – кредитні системи зарубіжних країн 

Мета: формування у студентів чіткого уявлення про становлення, розвиток та 

сучасний стан грошово-кредитних систем різних країн; засвоєння знань щодо 

організації грошових та кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування 

розвинутих фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових 

інститутів. 

Завдання: вивчення еволюції та сучасних тенденцій розвитку грошово-

кредитних систем зарубіжних країн, їх ролі та функцій, принципів побудови та 

особливостей форм організації. 

Предмет: теоретичні питання організації грошового обігу та створення 

кредитних систем різних країн; особливостей функціонування банків та інших 

фінансово-кредитних інститутів, законодавчого регулювання грошово-кредитних 

систем, а також розгляд сучасних напрямків грошовокредитної політики різних 

країн, процесів функціонування грошовокредитних ринків та обслуговування 

економіки кредитними установами. 

 

2.3. Цикл компонент вільного вибіру студента 

 

2.3.1. 

 

ВК2.3.1.1 Логістика і контролінг 

Мета:формування знань про головні завдання, напрямки та функції логістики 

в ринкових умовах, навчання  студентів збирати, обробляти та трансформувати 

інформацію, направлену на виявлення тенденції і закономірностей явищ і процесів у 

логістичних системах.  

Завдання: засвоєння теоретичних засад функціонування логістичної системи, 

набуття вмінь використання  методів оперативного і стратегічного контролінгу в 

сфері логістики, прийняття  управлінських  рішень та розробка заходи, які 

забезпечували б підвищення життєдіяльності підприємства. 

Предмет: методи і процеси управління матеріальними потоками. 

 

ВК2.3.1.2. Безпека фінансово кредитних установ 

Мета: формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності 

вживати заходи безпеки у процесі банківської діяльності та діяльності кредитних 

спілок і ломбардів, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при виконанні 

посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи безпеки передбачені у 

відповідній установі. 

Завдання: надання студентам знань з основ безпеки діяльності фінансово-

кредитних установ, місця і ролі приватної безпеки в системі національної безпеки 

України та змісту забезпечення безпеки бізнесу у сфері кредитно-фінансової 

діяльності; формування умінь забезпечувати безпеку особистої діяльності при 

виконанні посадових обов’язків та грамотно виконувати заходи режиму безпеки, 

передбачені у відповідних установах; формування навичок використання положень 

відповідних правових актів для виконання передбачених в установі заходів безпеки. 

Предмет: особливості та властивості безпеки фінансово кредитних установ 



 

 

ВК2.3.1.3 Фінансові послуги 

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок 

управління фінансами за участі фінансових посередників і функціонування ринку 

фінансових послуг загалом та окремих його сегментів. 

Завдання: формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів 

фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та 

характеру, потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення 

різними фінансовими установами. 

Предмет: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між 

державою, юридичними і фізичними особами. 

 

ВК2.3.1.4 Організація і функціонування комерційного банку 

Мета: сприяння здобуттю студентами знань з банківської справи і засвоєння 

вмінь використовувати одержані знання при виконанні банківських операцій, 

пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням 

інших послуг.  

Завдання: формування у студентів базових знань з практичних питань 

організації, принципів та функціонування банківських операцій і навчити їх, 

користуватись отриманою інформацією; самостійно вирішувати питання організації 

роботи з основних напрямків банківської діяльності. 

Предмет: вивчення структури банківської системи України, принципів її 

функціонування, основних напрямів банківської діяльності, нормативних актів, що 

регламентують діяльність банків в Україні. 

 

ВК2.3.1.5 Кредитування і контроль 

Мета: надання студентам теоретичних знань та прищепити практичні 

навички щодо прийняття рішень про надання позичок та мінімізації ризиків, 

пов’язаних із банківською діяльністю. 

Завдання: надання знань щодо здійснення банківського моніторингу в процесі 

кредитування та мінімізації витрат, пов’язаних із банківською діяльністю. 

Предмет: особливості, закономірності та механізми розвитку банківської 

кредитної діяльності  

 

2.3.2. 

 

ВК2.3.2.1 Аналітична діяльність в управлінні 

Мета: оволодіння методами і методиками аналітичної діяльності в управлінні 

Завдання: формування цілісної системи знань та навичок з організації 

аналітичної діяльності в науково-технічних і науково-виробничих комплексах, на 

підприємствах науково-технічного напрямку та органах державної влади. 

Предмет:особливості аналітичної діяльності в управлінні 
 

 



 

 

ВК2.3.2.2 Реклама та рекламна діяльність. 

Мета: навчити спеціаліста чітко орієнтуватись в ринковому середовищі у 

виборі напрямку діяльності підприємства і виробництва конкурентоспроможної 

продукції, розкрити основні принципи рекламної діяльності, надати розуміння 

рекламної діяльності в умовах ринку. 

Завдання: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних 

аспектів реклами; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо 

управління рекламною діяльністю та регулювання відносин у цій сфері; вивчення 

основних категорій і термінів, що використовуються в рекламі; оволодіння 

методами вивчення рекламної справи; здобуття навичок визначати показники 

ефективності реклами; з’ясування механізму виявлення і використання передового 

досвіду щодо забезпечення зростання ефективності реклами та прогресивних 

методів організації реклами у країні та за кордоном. 

Предмет: : аналіз процесів та заходів проведення рекламної кампанії 

підприємств для стимулювання збуту їх продукції 
 

ВК2.3.2.3 Історія управлінської думки.  

Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі управлінської думки, формування розуміння 

концептуальних основ системного управління організаціями; знання історичних 

тенденцій і закономірностей розвитку менеджменту. 

Завдання: формування у студентів знань з таких основних питань: зародження 

світової управлінської думки та історичні передумови виникнення менеджменту; 

історія розвитку управлінської думки в Україні;  виникнення і розвиток наукових 

шкіл менеджменту; особливості і тенденції розвитку сучасних школ менеджменту, 

сучасні підходи до управління;  сучасна система поглядів на управління. 

Предмет: вивчення процесу еволюції управлінського мислення як знання 

загалом і як наукової дисципліни зокрема. 

 

ВК2.3.2.4  Планування та прогнозування в умовах ринку.  
Мета: формування знань з теоретичних та практичних основ фінансового 

планування та прогнозування на підприємстві. 

Завдання: вивчення теорії і практики управлінських рішень з застосуванням 

сучасних інструментів фінансового планування та прогнозування на підприємстві. 

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є сучасні методи та прийоми 

фінансового планування на підприємстві. 

 

ВК2.3.2.5 Управління ризиками.  

Мета: надання студентам знань щодо суті ризиків в економічній діяльності і 

вміння усувати втрати від них. 

Завдання: формування у студентів знань стосовно ризиків у економічній 

діяльності; оволодіння методами його розпізнавання; ознайомлення з тактичними та 



 

стратегічними прийомами попередження ризиків у даній сфері; уміння управління 

ризиками у економічній діяльності з метою досягнення корпоративних цілей 

компанії. 

Предмет: теоретичні й практичні питання системного аналізу економічного 

ризику, математичні методи й моделювання економічних систем, обтяжених 

ризиком. 

 

2.3.3. 

 

2.3.3.1 Технологія проектування та адміністрування баз даних економічних 

систем.  
Мета: формування базових знань з технології проектування та 

адміністрування баз даних і сховищ даних та придбання практичних навичок 

розробки автоматизованих баз даних автоматизованих банків даних і сховищ даних 

економічних систем. 

Завдання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати 

особливості проектування баз даних на основі нормалізації, розподілених баз даних 

моделі сховищ даних та особливості їх проектування, основи адміністрування баз 

даних, набути вмінь розробляти ефективний проект бази даних, виконувати 

тестування концептуального проекту бази даних, здійснювати реалізацію проекту 

бази даних, розробляти стратегії адміністрування даних. 

Предмет: логічне та технічне проектування баз даних і сховищ даних 

економічних систем. 

 

2.3.3.2 Дослідження операцій і методи оптимізації в економіці.  
Мета: формування теоретичних знань і практичних навиків формалізації 

задач управління з використанням спеціальних оптимізаційних методів. 

Завдання: надання студентам знань відносно суті етапів операцій; основних 

принципів і прийомів математичного моделювання операцій; принципів підбору 

математичного і програмного забезпечення практичної реалізації задач. 

Предмет: моделі та методи системного аналізу, способи дослідження і 

оптимізація операцій. 

 

2.3.3.3 Інформаційні технології в економіці та управлінні.   

Мета: формування системи теоретичних знань і придбання практичних умінь 

і навичок з питань основ побудови інформаційних систем, їхньої ролі в управлінні 

економікою. 

Завдання: сформувати у студентів ряд компетенцій з управління 

інформаційним ресурсом підприємства, організації інформаційних потоків з 

управління бізнес-діяльністю, з використання процесного підходу до розробки 

автоматизованих інформаційних систем, розробки інформаційної архітектури та 

структури АІС; оволодіння практичними навичками роботи в середовищі готових 

програмних продуктів. 



 

Предмет: основні положення з наукової організації інформаційних систем в 

економіці та управлінні на базі сучасних технічних, програмних, інструментальних 

та комунікаційних засобів їхнього створення і розвитку. 

 

2.3.3.4 Інтелектуальний аналіз даних.  

Мета: формування у студентів теоретичних знань про процес 

інтелектуального аналізу даних (Data Mining) та практичних навичок рішення задач 

Data Mining з використанням сучасних методів. 

Завдання: ознайомити студентів із понятійним апаратом предмета та 

розширити уявлення про галузі й способи застосування прикладних програм 

спеціального призначення; навчити студентів шукати у мережі та за потреби 

створювати нові інтелектуальні програми, призначені для аналітики й розробки на її 

основі конкретних управлінських рішень; сформувати у студентів практичні 

навички роботи з інформацією з використанням інтелектуальних програм, 

налаштовувати й адаптувати останні під потреби користувача. 

Предмет: прикладний програмний продукт спеціального призначення, за 

допомогою якого можна здійснювати створення, введення, опрацювання й аналіз 

різної інформації, що стосується діяльності підприємства 
 

2.3.3.5 Моделювання фінансово-економічної безпеки.  

Мета: комплексний виклад теоретичних основ управління та моделювання 

фінансово-економічною безпекою підприємства 

Завдання: комплексний виклад теоретичних основ управління та 

моделювання фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах ринкової 

економіки, принципів організації; формування навичок і вмінь застосування методів 

та механізмів у практиці господарської діяльності. 

Предмет: моделі та методи аналізу, оцінки та прогнозування економічної 

безпеки. 

 

2.3.4. 

2.3.4.1 Бізнес-планування та створення стартапів. 

Мета: формування у студентів сучасних фундаментальних знань у галузі 

стратегічного та поточного фінансового планування бізнесу та стартапів. 

Завдання: ознайомлення з інструментарієм планування та контролю за 

надходженням та витрачання грошових коштів, формування фінансового результату 

та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства чи організації; 

вивчення методики складання оперативного та фінансового бюджетів; 

ознайомлення з плануванням витрат методами жорсткого та гнучкого бюджету з 

метою контролю та аналізу відхилень фактичних витрат від бюджетних; вивчення 

методів калькуляції. 

Предмет: методичний інструментарій фінансового планування 

 

2.3.4.2 Економіка нерухомості.  

Мета: засвоєння теоретичних основ, формування у студентів практичних 

навичок щодо економічних засад управління нерухомістю. 



 

Завдання: вивчення теоретичних відомостей та набуття студентами 

практичних навичок щодо економічних засад функціонування ринку нерухомості; 

сформувати вміння і практичні навички необхідних розрахунків при оцінці об’єктів 

нерухомості із урахуванням специфіки окремої галузі ЖКГ; навчити приймати 

науково обґрунтовані господарсько-управлінські рішення в сфері нерухомості. 

Предмет: система економічних відносин у сфері нерухомості, конкретні 

форми прояву економічних законів і закономірностей функціонування нерухомості 

в житлово-комунальній галузі. 

 

2.3.4.3 Економічна проблематика в засобах масової інформації. 

Мета: формування комплексного професійного погляду на проблематику 

ЗМІ; формування навичок аналітично, критично та неупереджено вивчати 

особливості та тенденції її висвітлення у різних медіа-ресурсах; формування вмінь 

застосовувати набуті навички у практичній та професійній діяльності журналіста, 

редактора, медіа-спеціаліста. 

Завдання: інтеграція та систематизація міждисциплінарних знань і вмінь 

студентів щодо критичного опрацювання інформації;  системне вивчення 

проблематики ЗМІ та особливостей розвитку сучасного медіапростору загалом;  

з’ясування тенденцій представлення політико-економічної та соціальної 

проблематики у ЗМІ зарубіжних країн;  з’ясування тенденцій представлення 

політико-економічної та соціальної проблематики у ЗМІ України;  оволодіти 

практичними навичками аналітика та критика медіа матеріалів. 

Предмет: проблематики ЗМІ та особливостей розвитку сучасного 

медіапростору 

 

2.3.4.4 Зовнішньоекономічна діяльність. 

Мета: отримання студентами системних знань з об'єктивних 

закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного 

використання. 

Завдання: розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища 

розвитку; вивчення видів та форм ЗЕД підприємства; усвідомлення економічної 

природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; вивчення принципів укладання 

та виконання угод; проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення 

її ефективності. 

Предмет: процеси та специфічні особливості зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

2.3.4.5 Міжнародна економіка.  

Мета: засвоєння теоретичної бази та специфіки науки міжнародна економіка. 

Завдання: розкрити теоретичні засади міжнародної економіки та її місце в 

системі економічних наук; ознайомити студентів з історією виникнення й розвитку 

світового господарства; навчитися аналізувати суперечливу тенденцію глобалізації 



 

світової економіки; навчитися аналізувати структуру міжнародної економіки в її 

основних елементах; навчитися характеризувати галузі світової економіки та 

регіонів світу; навчитися визначати місце України в системі міжнародної економіки. 

Предмет: система світового господарства 

 

2.3.5. 
 

2.3.5.1 Організація і методика економічного аналізу ІІ.  

Мета: формування аналітичного мислення, уміння та навичок використання 

аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки господарських ситуацій, 

обґрунтування рішень на будь-якому рівні управління, а також виявлення резервів 

підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві. 

Завдання: посилення загальної економічної та аналітичної підготовки 

фахівців економічного напряму, оволодіння ними знаннями, необхідними для 

дослідження економіки підприємств виробничої і невиробничої сфери, а саме: 

наукових основ економічного аналізу; методу і методології економічного аналізу; 

організації інформаційного забезпечення економічного аналізу; використання 

економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення 

економіки підприємств; методичних основ аналізу найважливіших показників 

виробничо-фінансової діяльності підприємств. 

Предмет: особливості діяльності підприємств у різноманітних галузях 

виробництва і послуг, та спрямування її на досягнення максимальних результатів за 

умови мінімізації витрат. 

 
2.3.5.2 Оподаткування підприємницької діяльності. 

Мета: формування у студентів системи знань з основ оподаткування 

діяльності суб’єктів господарювання та набуття практичних навичок у використанні 

сучасних методів і форм оподаткування 

Завдання: придбання студентами потрібних знань та практичних навичок з 

оподаткування суб’єктів господарювання. 

Предмет:особливості оподаткування підприємницької діяльності 

 

2.3.5.3 Облік видів підприємницької діяльності 

Мета: засвоєння студентами знань і практичних навиків з організації та 

методології бухгалтерського управлінського обліку підприємницької діяльності, 

використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 

Завдання: формування знань про зміст управлінського обліку, його 

принципах і призначенні; засвоєння теоретичних основ визначення витрат і 

результатів виробничої діяльності підприємств; обліку витрат виробництва і збуту 

за видами, місцями формування і об'єктами калькулювання; вивчення порядку 

реєстрації, обробки, аналізу, передачі облікової інформації у тому вигляді, що 

відповідає вимогам управлінського персоналу; вивчення сучасних систем 

виробничого обліку, стандарт-косту, нормативного методу обліку витрат, директ-

костингу і особливостей їх застосування на підприємствах різних галузей 



 

економіки; використання інформації управлінського обліку для прийняття 

управлінських рішень і оцінки їх ефективності. 

Предмет:особливості обліку підприємницької діяльності 

 

2.3.5.4 Автоматизація бухгалтерського обліку.  

Мета: формування сукупності знань та набуття навичок щодо правильного 

застосування теоретичних знань бухгалтерського обліку із застосуванням 

комп’ютерної техніки, оволодіння сучасною методикою раціонального 

використання технічного обладнання на робочому місці бухгалтера, ознайомлення з 

перспективами інформаційних технологій в аграрному виробництві та використання 

в роботі нових форм і методів обліку. 

Завдання: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, 

особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення 

економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку типових бухгал-

терських задач, розробляти алгоритми їх розв’язування з використанням систем 

управління базами даних і пакетів прикладних програм. 

Предмет: система дій щодо надання необхідних теоретичних знань і 

практичних навиків з бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки, 

оволодівши якими майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснити облікові 

операції фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій системи 

АПК. 
 

 

2.3.5.5 Аудит.  

Мета: формування у студентів знань з аудиту відповідно нормативних 

документів, враховуючи чинне законодавство України. 

Завдання: вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту й 

надання аудиторських послуг на підприємствах різних галузей та організаційно-

правових форм на підставі використання прогресивних форм, стандартів та методик; 

набуття навичок опрацювання і використання достатньої та прийнятної інформації в 

аудиті. 

Предмет: методологія і методика проведення аудиту та надання супутніх 

послуг на підприємствах різних галузей та організаційно-правових форм із 

застосуванням знань: з організації та регулювання аудиторської діяльності в Україні 

та створення аудиторських фірм; з організації роботи персоналу та професійної 

етики аудитора; методів, методик і прийомів аудиту; суттєвості в аудиті та 

аудиторського ризику; видів викривлень в обліку і звітності та дій аудитора у 

випадку їхнього виявлення; стадій аудиторського процесу, складання планів та 

програм аудиту; процедур отримання аудиторських доказів та видів аудиторської 

документації; зі складання аудиторського звіту (висновку); особливостей та методик 

внутрішнього аудиту; специфіки проведення аудиторських перевірок за 

конкретними об'єктами обліку. 
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