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1. ВНЕСЕНО~
кафедрою фiнансiв, банкiвськот справи та страхування Iвано-Франкiвського
коледжу Львiвського нацiональног~ аграрного унiверситету

2. РОЗгляНуто тА СХВАЛЕНО: на засiданНi педагогiчноу ради
Iвано-Франкiвського коледжу Львiвського наДiонального аграрного унiверситету
(протокол вiд “‘3!” ___________ 2020 р. J{Ё 1).

З. ВВЕДЕНО В ДIю з 01.09.2020 р.

4. РОЗРОБНИКИ:
Голубчак Олег Михайлович — завiдувач еконоМiчним Вiддiленням коледжу.
Шекета Еiвгенiя ЮрiТвна — Викладач коледжу,
Плець ‘ван Iванович — викладач коледжу.
дiдик ‘рина ЮрiУвна — випладач коледжу.
Корбут Олександр Миколайович — начальник вiдцiленал ?& 47 Твано

Франкiвськоу обласнот дирекцiТ АБ “Укргазбанк”.
Калабайда Свiтлана Степанiвна — студентка коледжу.



Передиова

Освiтня Програма розроблена иiдповiдно до стандарту вищоТ освiти

УкраУйи (першого (бакалаврського) рiвня, галузi знань 07 “Управлiння та

адмiнiстрування” СПСЦiальнос~~ 072 “Фiнанси, банкiвська справа та

страхування”) затвердженого i введеногО в дiю Наказом Мiнiстерства освiти i

науки Укратни вiд 24.05.2019 р. ХР 729.

Стандарт розроблено членами пiдкомiсiТ зi сПецiальностi 072 “Фiнанси,

банкiвська справа та страхування” Науково-методичн0у комiсn ХР б з бiзнесу,

управлiнкя та права сектору вищоТ Освiти Науково-методи~~~у ради

Мiнiстерства освiти i науки Укратни.

Стандарт розглянуто та схвалено на засiданнi пiдкомiсiТ за Спецiальнiст~

072 “Фiнанси, банкiвська справа та страхування” Науково-методиЧ~~~ комiсiТ

ХР б з бiзнесу, управлiння та права сектору вищоТ освiти Науково-методичн0у

ради Мiнiстерства освiти i науки УкраТни (протокол ХР 2 вiд 24.05.20 16 р.).

Стандарт розглянуто на засiданнi сектору вищоТ освiти Науково

методичнот ради Мiнiстерства освiти i науки Украiни (протокол ХР 9 вiд

22.11.2016 р.).

Стандарт Розглянуто Мiнiстерством фiнансiв УкраУни та Федерацiею

роботодавцiв УкраУни.

Стандарт розглянуто пiсля надходження всiх зауважень та пропозицiй та

схвалено на засiданнi пiдкомiсiТ зi СПецiальност~ 072 “Фiнанси, банкiвська справа

та страхування” Науково-методиЧ~0у комiсiТ ХР б з бiзнесу, управлiння та права

Науково-методичноу ради Мiнiстерства освiти i науки УкраУни (протокол ХР 9 вiд

21.11.2018 р.).

Стандарт погоджено рiшенюIМ Нацiонального агентства iз забезпечення

якостi вищоУ освiти вiд 16.04.20 19 р., протокол ХР 4.



Профiль освiтньо-професiйноУ програм”
“Фiнанси, баiпdвська справа та страхування”

ii спепiальностi 072 “фiнанси, банкiвська справа та страхування”
Тип
диплому та диплом бакалавра, одиничний ступiнь, 240 кредитiв ЕЖТС,
обсяг термiн навчання З роки 10 Мiсяцiв.
програм”
Заклад . .. . .•• Iвано-Франкiвськии коледж Львiвського нацiонального
вищоJ .

. аграрного унiверситету.
освHи
Офiцiйна
назна . .

. .. Фiнанси, банкiвська справа та страхування.
освiтньоi
програм”
Наявнiсть
акред”тацiУ
Перiод ... 2021 рiк
акредитац”
Цш’лlрiвень FQ — ЕНЕА — перший цикл, QF-LLL —6 рiвень, НРК —6 рiвень
програм”

Вступ вiдбуваеться на базi повноТ загальноТ середньо? освiти або
на основi ступеня молодшого бакалавра (освiтньо
квалiфiкацiйного рiвня “молодший спецiалiст”). Умови вступу
визначаються “Правилами прийому на навчання до Iвано
Франкiвського коледжу ЛНАУ”, затвердженими Вченою радою
унiверситету.
При вступi на основi ступеня «молодший бакалавр» (освiтньо
квалiфiкацiйного рiвня «молодший спецiалiст») коледж мае
право визнати та перезарахувати не бiльше 120 кредитiв СКТС,
отриманих в межах попередньоУ освiтньоТ програми пiдготовки

Передумов” . . . .

молодшого бакалавра (молодшого спецiалiста) за спещальнiстю
072 “фiнанси, банкiвська справа та страхуваняя”, i не бiльше 60
кредитiв СКТС, отриманих в межах попередньоТ освiтньоУ
програми пiдготовки молоддiого бакалавра (молодшого
спецiалiста) за iншими спецiальностями. Визнання та
перезарахування результатiв нанчання, отриманих в межах
попередньоТ освiтньоТ програми вiдбуваеться у вiдповiдностi до
«Положення про порядок визначення академiчноТ рiзницi та
перезарахування навчальних дисциплiн у Iвано-Франкiвському
коледжi ДНАУ».

Мова(”) ..Украiнсъка
викладання
Термiн дiТ 01.09.2020 — 30.06.2024



освiтньоТ
програми
Iнтернет
адреса
постiйного http ://ifацгагпсоl . atua/index/finansi bankivska spravata strakhuva
розмiщення nпiа/О-88
опису .

осВiтНьо?
програми

Мета програми
Формування та розвиток загальних i професiйних компетентностей для
здобуття студентом: теоретичних знань, вмiнь i навичок ведення фiнансовоТ
дiяльностi, достатнiх для успiшного виконання професiйних обов’язкiв у сферi
фiнансiв, баякiвськоТ справи та страхування, пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти
до подальшого навчання за обраною спецiальнiстю.

Характеристика програми
Галузь знань: 07 “Управлiння та адмiнiстрування”.
Спецiальнiсть: 072 “Фiнанси, банкiвська справа та страхування”.
Об ‘екти винчення та дiяльносптi: устрiй, принципи, механiзми
функцiонуваняя та розвитку фiнансових систем.
Цiлi нанчання: пiдготовка фахiвцiв, здатних розв’язувати складнi
спецiалiзованi завдання i прикладнi проблеми, якi
характеризуються комплекснiстю та певною невизначенiстю
умов, у професiйнiй дiяльностi в сферi фiнансiв, банкiвськоУ
справи та страхування й у процесi навчання.
Теоретичний змiст складають поняпя, категорiУ, теорiУ i
концепцiY фiнансовоТ науки, якi визначають тенденцiТ i
закономiрностi функцiонування й розвитку фiнансiв, банкiвськоУ
справи та страхування.
Методи, методики та mexi-’onoriY: загальнонауковi та спецiальнi
методи, методики, процедури фiнансовоТ науки i практики.
Iнструменти: сучаснi iнформацiйно-аналiтичнi системи та
стандартнi, спецiальнi й галузевi програмнi продукти.
Освiтньо-професiйна програма пiдготовки бакалавра базуеться
на адаптацiТ та впровадженнi в професiйну дiяльнiсть знань,
аналiтичних, комунiкативних, органiзаторських навичок
вирiшення завдань, якi повиннi об’ективно оцiнювати
економiчнi процеси, що вiдбуваються в суспiльствi, розумiти
сутнiсть i тенденцiТ розвитку фiнансових вiдносин держави та
фiнансових посередникiв, розробляти i вирiшувати питания
розвитку суб’итiв страхового та фiнансового ринку в цiлому.

Прсдметна
область,
напрям

Фокус
програми:
загальнаl
спецiальна

Орiснтацiя Спецiальна освiта та професiйна пiдготовка в областi фiнансiв,
програми банкiвськоТ справи та страхування.
Особливостi Програма розвивас перспективнi напрями пiдготовки фахiвцiв з



програми I фiнансiв, банкiвськоУ справи та страхування.
Працевлапитування та_продовжевня_освiти

Випускиик освiтньоТ програми здатний виконувати такi
професiйнi роботи (згiдно дК 003:2010) i займати первиннi
посади:
- фiнансового директора;
- фiнансового менеджера;
- фiнансового аналiтика;
- начальника фiнансового департаменту, вiддiлу;
- фiнансового консультанта;
- фiнансового контролера;

Працевлаах- - професiонала з корпоративного управлiння;
тування - аналiтика з питань фiнансово-економiчноY безпеки;

- спецiалiста банкiвсько? установи та iшлих фiнансових
установ;
- фахiвця страховоТ компанiТ;
- економiста та консультанта з податкiв i зборiв;
- економiста з фiнансовоУ роботи;
- консультанта з економiчних питань;
- податкового iнспектора;
- брокера з цiнних паперiв;
- iнспектора з контролю за цiнами та iншi.
Можливiсть отримання освiти на другому (магiстерському) рiвнi

Продовженн вищоТ освiти.
я освiти Набупя додаткових квалiфiкацiй в системi пiслядипломноТ

освiти.
Стиль та методика нанчання

Пiдходи до Пiдходи до освiтнього процесу: проблемно-орiентований,
викладання компетентнiсний.
та нанчання Форми органiзацiТ освiтнього процесу: лекцiТ, лабораторнi та

практичнi заняпя, семiнари, самостiйна робота, консультацiУ iз
викладачами, нанчальна практика, виробнича практика,
елементи дистанцiйного навчання.
Освiтнi технологiТ: iнтерактивнi, iнформацiйно-комунiкацiйнi,
проектне навчання.

Система Екзамени, тестування, презентацiУ, звiти, звiт-щоденник,
оцiнювання контрольнi роботи, курсова робота, атестацiя.

Програмнi_компетентностi
Iнтегральна Здатнiсть розв’язувати складнi спецiалiзованi завдання та
компетентнiсть практичнi проблеми в ходi професiйноТ дiяльностi у галузi

фiнансiв, банкiвськоТ справи та страхування або у процесi
навчання, що передбачас застосування окремих методiв i
положень фiнансовоТ науки та характеризуеться
невизначенiстю умов i необхiднiстю врахування комплексу



вимог здiйснення професiйноУ та нанчальноТ дiяльностi.
Загальнi ЗК01. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та
компетснтностi синтезу.

3К02. Здатнiсть застосовувати знания у практичних
ситуацiях.
ЭКОЗ. Здатнiсть планувати та управляти часом.
3К04. Здатнiсть спiлкуватися iноземною
ЗIСО5. Навички використання iнформацiйних та
комунiкацiйних технологiй.
ЗК0б. Здатнiсть проведення дослiджень на вiдповiдному
рiвнi.
3К07. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаниями.
3К08. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу
iнформацiУ з рiзних джерел.
3К09. Здатнiсть бути критичним i самокритичним.
3Кb. Здатнiсть працювати у командi.
3К11. Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших
професiй труп рiзного рiвня (з експертами з iнших галузей
знань/видiв економiчноТ дiяльностi).
3К12. Здатнiсть працювати автономно.
3К13. Здатнiсть реалiзувати своУ права i обов’язки як члена
суспiльства, усвiдомлювати цiнностi громадянського
(демократичного) суспiльства та необхiднiсть його сталого
розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i
громадянина в УкраУнi.
3К14. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi,
культурнi, науковi цiнностi i досягнення суспiльства на
основi розуминня iсторiУ та закономiрностей розвитку
предметноУ областi, Ti мiсця у загальнiй системi знань про
природу i суспiльство та у розвитку суспiльства, технiки i
технологiй, використовувати форми руховоТ активностi для
активного вiдпочинку та здорового способу жипя.

Спецiальнi СКО1. Здатнiсть дослiджувати тенденцiУ розвитку економiки
(фаховi) за допомогою iнструментарiю макро- та микроекономiчного
компетентностi аналiзу, оцiнювати сучаснi економiчнi явища.

СК02. Розумiння особливостей функцiонування сучасних
свiтових та нацiональних фiнансових систем та Ух
структури.
СК03. Здатнiсть до дiагностики стану фiнансових систем
(державнi фiнанси, у тому числi бюджетна та податкова
системи, фiнанси суб’ектiв господарювання, фiнанси
домогосподарств, фiнансовi ринки, банкiвська система та
страхування).
СК04. Здатнiсть застосовувати економiко-Математичнi
методи та моделi для вирiшення фiнансових задач.



СК05. Здатнiсть застосовувати знання законодавства у
сферi монетарного, фiскального регулювання та
регулювання фiнансового ринку.
СКО6. Здатнiсть застосовувати сучасне iнформацiйне та
програмне забезнечення для отримання та обробки даних у
сферi фiнансiв, банкiвськоТ справи та страхування.
СКО7. Здатнiсть складати та аналiзувати фiнансову
звiтнiсть.
СК08. Здатнiсть виконувати контрольнi функцiТ у сферi
фiнансiв, банкiвськот справи та страхування.
СК09. Здатнiсть здiйснювати ефективнi комунiкацiТ.
СК1О. Здатнiсть визначати, обтрунтовувати та брати
вiдповiдальнiсть за професiйнi рiшення.
СКи. Здатнiсть пiдтримувати належний рiвень знань та
постiйно пiдвищувати свою професiйну пiдготовку.

Програмнi результати навчання
ПРО1. Знати та розумiти економiчнi категорiТ, закони, причинно-наслiдковi та
функцiональнi зв’язки, якi iснують мiж процесами та явищами на рiзних рiвнях
економiчних систем.
ПРО2. Знати i розумiти теоретичнi основи та принципи фiнансовоУ науки,
особливостi функцiонування фiнансових систем.
ПРОЗ. Визначати особливостi функцiонування сучасних свiтових та
нацiональних фiнансових систем та Tx структури.
ПРО4. Знати механiзм функцiонування державних фiнансiв, у т.ч. бюджетноТ та
податковоТ систем, фiнансiв суб’сктiв господарювання, фiнансiв
домогосподарств, фiнансових ринкiв, банкiвськоУ системи та страхування.
ПРО5. Володiти методичним iнструментарiем дiагностики стану фiнансових
систем (державнi фiнанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фiнанси
суб’сктiв господарювання, фiнанси домогосподарств, фiнансовi ринки,
банкiвська система та страхування).
ПРОб. Застосовувати вiдповiднi економiко-математичнi методи та моделi для
вирiшення фiнансових задач.
ПРО7. Розумiти принципи, методи та iнструменти державного та ринкового
регулювання дiяльностi в сферi фiнансiв, банкiвськоТ справи та страхування.
ПРО8. Застосовувати спецiалiзованi iнформацiйнi системи, сучаснi фiнансовi
технологiТ та програмнi продукти.
ПРО9. Формувати i аналiзувати фiнансову звiтнiсть та правильно iнтерпретувати
отриману iнформацiю.
ПР1О. Iдентифiкувати джерела та розумiти методологiю визначення i методи
отримання економiчних даних, збирати та аналiзувати необхiдну фiнансову
iнформацiю, розраховувати показники, що характеризують стан фiнансових
систем.
ПРи. Володiти методичним iнструментарiем здiйснення контрольних функцiй у
сферi фiнансiв, банкiвськоТ справи та страхування.



ПР12. Використовувати професiйну аргументацiю для донесення iнформацiУ,
iдей, проблем та способiв Ух вирiшення до фахiвцiв i нефахiвцiв у фiнансовiй
сферi дiяльностi.
ПР1З. Володiти загальнонауковими та спецiальними методами дослiдження
фiнансових процесiв.
ПР14. Вмiти абстрактно мислити, застосовувати аналiз та синтез для
ключових характеристик фiнансових систем, а також особливостей поведiнки Ух
суб’ектiв.
ПР15. Спiлкуватись в уснiй та письмовiй формi iноземною мовою у професiйнiй
дiяльностi.
ПР16. Застосовувати набутi теоретичнi знання для розв’язання практичних
завдань та змiстовно iнтерпретувати отриманi результати.
ПР17. Визначати та планувати можливостi особистого професiйного розвитку.
ПР18. демонструвати базовi навички креативного та критичного мислення у
дослiдженнях та професiйному спiлкуваннi.
ПР19. Виявляти навички самостiйноУ роботи, гнучкого мислення, вiдкритостi до
нових знань.
ПР2О. Виконувати функцiональнi обов’язки в rpyni, пропонувати обгрунтованi
фiнансовi рiшення.
ПР21. Розумiти вимоги до дiяльностi за спецiальнiстю, зумовленi необхiднiстю
забезпечення сталого розвитку УкраУни, П змiцнення як демократичноУ,
соцiальноУ, правовоТ держави.
ПР22. Знати своУ права i обов’язки як члена суспiльства, розумiти цiнностi
вiльного демократичного суспiльства, верховенства права, прав i свобод людини
i громадянина в УкраУнi.
ПР2З. Визначати досягнення i iдентифiкувати цiнностi суспiльства на основi
розумiння мiсця предметноТ областi у загальнiй системi знань, використовувати
рiзнi види та форми руховоУ активностi для ведення здорового способу жипя.

Ресурснс забсэпечення реалiзацiУ програми

Усi примiщення вiдповiдають будiвельним та
санiтарним нормам; 100% забезпеченiсть
спецiалiзованими нанчальними лабораторiями,

. . комп’ютерами та прикладними комп’ютернимиМатерiально-технiчне .програмами, мультимедiиним обладнанням;
забсэпечення соцiальна iнфраструктура, яка включас спортивний

комплекс, Удальню, медпункт; 100% забезпеченiсть
гуртожитком; доступ до мережi Iнтернет, у т.ч.

_______________________ бездротовий доступ.
Забезпеченiсть бiблiотеки пiдручниками

Iнформацiйне та посiбниками, фаховими перiодичними виданнями
нанчально-методичне вiдповiдного профiлю, офiцiйний веб-сайт, наявнiсть
забсэпечення електронного ресурсу нанчально-методичних

матерiалiв навчальних дисциплiн.



Перелiк КОМПОНеНТ ОСВiтНЬ0-професiйноУ nporpaiwu та Ух логiчна

ПОСлiдОВНiсть

Компоненти освiтыьоУ програм» (иавчальнi
дИсциплiни курсовi проект» (робот”), кредитiв

практики, квалiфiкацшна робота)

1. Обов’sюковi дИсциплiни (180 кредиТiв)
.....1.1. дисциплхни загалЫХlоя пщготовки (50 кредитiв

Iсторiя Укратни та украТнськоу культуDи 4
Iноземна мова 14

Економiчнате~рiя 9
Економiко~математичне моделювання та 4

5

_____________ 5

4
1.2. дисtщплjни профееiйноу пiдготовки (130

Фiнанси, rpoini та кредит 9
Податкова та бюджетна система б
Казначейська с~ 4
Фiнансовий ринок 4
Фiнансова безпека 4
ФiнаНси~ц~цщиемств 4
Банкiвська справа 4
Балкiвсыd оП 4
Iнвестуваиня, 8

б
i nocnyru Тасоцiальне б

I Правознавство та nравове забезпечення i 4

5
8
4
4
5
4
4
1
I
1
1
8
4
4
8
5

Кinькiсть

економетрiя
~форматика
Математика (вища математика i теорiя
ймовiрностL
Охорона пDацiта

020
dнансах. банкiвсыdй справi та страхуваннi

021 Бухгалтерський та dйнансовий облiк
022 Статистика
023 Основи пlдгтриемницТва
024 Аналiз госпоДарськоУ дiЯльностi
025 Економiка пiдприемства
026 Мiжнароднi економiчнi вiдносини
027 Менеджмент
028 Курсова робота з статистики
029 Курсова робота з страхувышя
030 Курсова робота з фiнансiв пiдприсмств
031 Курсова робота з податковЫ систем»
032 Навчальна
033 Виробнича
034 Леrnтоrnття атестацiя

Фiзичне виХовання
Пiдготовка водiТв



2. Вибiрковi дисциплiни (кредитiВ)

21. дисци~Гни Binbnoro вибору студснта(28
Укратиська мова (за проф. спрямуваНням) 4
Культурологiя
Зовнiшньоет(ономiчна Дiяльнiсть
Друга iНоземна мова
Соцiологiя
Полiтологiя
Маркегииг
Креативне управлiНня
Гормуван i оплата працi

Екологiя та захист наВколиптнього середовища
Цiноутворення
Розмiщення Продуктивних сил
Кооперацiя в Сiльському ГОсПодарствi
Технологiя галузi рослинНицтва
Технологiя зберiгання i переробки с/г продукцiТ

2.2. дисцицлiни Вiльного вибору студента (24 кредити)
Блок 1
iпформацiйнi системи i технологй в фiнансах
Фiнансова дiяльнiсть суб’ сКТiв господарювання
Фiнансова санацiя Та бавкрутсггво
Мiсдевi фiнанси
Блок 2

В20 Свiтова фiнансова система 9
В21 Мiжнароднi фiнаясовi ринки 5
В22 ОПодаткування в системi мiжнародних вiДносин 5
В23 Мiжнародний фiнансовий менеджмент 5

2.3. дисциплiни BinbHoro вибопу стvдента (8кредитiв
ЗагальноколеДжiвсыё дисциплiни
ЗагальноколеДжiвськi дисциПлiни

Разом

4
4

240



СтрУктурно-логiчна схема ОП “Фiнанси, банкiвська справа та страхування”

ню Екологiя та захист НС
811 Цiноутворенпм

812 Розмiщення
пполуктивних сил

813 Кооперацiя вс/г
814 Texnonorin галузi

рослинНицтва
815 Тсхнологiя збсрiгалШI i

персробки с/г прод-У

81 Укр. моваза проф. сп.
82 Культурологiя

83 Зовнiшньоскон. д-тв

84 Друга iноземна

87 Маркетииг
88 Кроативне управлiнця
89 Нормуванпя i оплата

працi

816 iнформацiйнi системи i
технологiГ в фiнансах

820 Свiтова фiнаысова с-ма

Hi 7 фiнавсова л-ты суб’ектiв
госпоДарюванют

Big Фiнацсова сапацiя та
банкругство

819 Мiсцевi фiнанси

821 Мiжнароднi фiнаясовi
ринки

822 ОпоДаткуванвя в
системi мiжя. вiдносив
823 Мiжвародний фiн.

Менеджмент



Форiии атеетацiУ здобувачiв вищоТ оевiти

Форiии атестацiТ j Атестацiя здобувачiв квалiфiкацiт бакалавра з
адобувачiв вищо’ фiнансiв, банкiвськот справи та страхування

Здiйснюеться у формi атестацiйного екзамену
(екзаменiв).

Вимоги до I Атестадiйний екзамен за спецiальнiстто перевiряе
~~стацiйного дОсягнення результатiв нанчання, визначених I
етпамену Стандартом вищоТ освiти та освiтньоТ програмою.



Таблиця 1.
Матрици ВiдпоВiдностi визначених Стандартом компетентностей

дескрипторам НРК

:КО4. Здатнiсть
iлкувагися iнозсмною

[ОВОЮ.
К05. Навички

~икористання
гформацiйних та

:оМунiкацiйних
~хНологiй.

ЖОб. Здатнiсть
[роведення дослiд)кень
га Вiдповiдному рiвнi.
К07. Здатнiсггь вчитися
оволодiвати сучаснимJ
ганнями.

Загальнi KoMncTcnTuocTi



3К08. Здатнiсть до
пошуку, оброблення та Знl Умi
аналiзу птформацп з
iзних джерсл.

3К09. Здатнiсть бути
критичним i К2 АВ 1
самокритичним
3Кb. Здатнiсть Кi, Ю АВ1
працювати у командi.
ЗК11. Здатнiсть
спiлкуватися з
представниками iнших
професiй груп рiзного КI, 1(2
рiвня (з експертами з
iнших галузей / видiв
економiчноГ дiяльност{).
ЗТ{12. Здатнiсть Ум’ RI АВЗ
працювати автономно.
3К13. Здатнiсть
реалiзувати своУ права i
обов’язки як члена
Cycninbстза,
УСвiдомлювати цiнностi
громадянського
(вiльного 1(2
емократичного)

Суспiльства та
необхiднисть його
сталого розвитку,
верховенства права,
прав i свобод людини i
громадянина в УкраУнi.
3104. Здатнiсть
зберiгати та
примножувати
моральнi, культурнi,
науковi цiнностi i
~осягнення суспiльства
на основi розумiння
iсторiУ та
закономiрностей
розвитку предметноУ
областi, П мiсця ~‘ 1(2
загальнiй системi знань
про природу i
суспiльство та у
розвитку суспiльства,
гехнiки i технологiй,
використовувати види
га форми рухово!
активностi для
активного вiдпочинку i
здорового способу
життя.



Спецiальнi (фаховi, тIредметнi) компеТентНостi
СК01. Здатнiсть
дослiджувати тенденцй
розвитку
СкОнОмiки за
ЦОпомогою
. . Знl,3н2 Умl
lиструмеНтарlю макро-
га МiКРОекономiчного
аналiзу, оцiнювати
сучаснi еКОномiчнi
явища.
СК02. Розумiння
особливостей
функцiонування
сучасних свiтових та Знl, 3н2 Умl
наЦiОнаЛьних
фiнансових систем та Ух
структури.
СК03. Здатнiсть до
хiагностики стану
фiнансових систем
(державнi фiнанси, у
гому числi бюджетна та
податкова систегии,
фiнакси суб’сктiв Знl, 3н2 Умl
госиодарювання,
ф iнанси
домогосподарств,
фiнансовi ринки,
банкiвська система та
страхування).
СК04. Здатнiсть
застосовувати
економiко-математичнi Знl Умl Ю АВ’
методи та моделi для
вирiшення фiнансових
задач.
СR05. Здатнiсть
застосовувати знания
законодавства у сферi
монетарного, 3н2 Умl АВЗ
ф iскального
регулювання та
регулювання
фiнансового ринку.
СR06. Здатнiсть
застосовувати сучасне
iнформацiйне та
гтрограмне забезпечення
для отримання та Умl Ю АВ2
обробки даних у сферi
ф iнансiв, банкiвськоУ
слрави та страхування.



СК07. Здатнiсть
складати та аналiзувати Ум Т
фiнансову звiтнiсть.
СК08. Здатнiсть
виконувати контрольнi
функцiТ у сферi
фiнансiв, банкiвськот
стхрави та страхування.

СК11. Здатнiсть
гтiДТримувати належний
рiвень зНань та постiйно
ПiдвищуВати свою
професiйну пiдготовку.

кi

К1,К2

АВ’

АВ2

СК09. Здатнiсть
здiйснювати ефсктивнi К’, К2
комунiкацiУ.
СК10. Здатнiсть
Визначати,
обгрунтовувати та брати АВ1, АВ2, АВЗ
вiДпоВiдальнiсть за
професiйнi рiшення.

АВ2, АВЗ



Матриiщ вiдповiдностi визначених Стандартом рсзультатiв наВчанлпi та компетентностей Таблиця 2

Програмн
результати
нанчання

Загальнi компетентностi

Компетснтностi



Табляця ЗМатриця зв’язкiв мiж нанчальними дисциплiнамц та результатами Нанчання (компетентностями)




