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СВО ПУЕТ-2021 
 

1.Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 
вищого 
навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Вищий  навчальний  заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»,  Навчально-науковий 
інститут бізнесу та сучасних технологій,  кафедра фінансів 
та банківської справи 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Офіційна назва 

освітньо- 

професійної 

програми 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Тип диплому та 

обсяг освітньо- 

професійної 

програми 

Диплом  бакалавра,  одиничний,  240  кредитів  ЄКТС, 
термін навчання 3 роки 10 місяців. 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат  про  акредитацію  спеціальності  за  рівнем  

бакалавр  НІ  №  1788356 від  27.06.2017 р. Термін дії – до 

01.07.2025 р. 

Цикл/рівень Національна  рамка  кваліфікацій  України  (НРК)  –  6  
рівень.  Рамка  кваліфікацій  Європейського  простору 
вищої освіти (FQ-EHEA) – перший цикл. Європейська рамка 
кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF- LLL) – 6 
рівень. 

Передумови Наявність свідоцтва про базову загальну середню освіту, 
диплома  молодшого  спеціаліста,  диплома  молодшого 
бакалавра. 
Умови  вступу  визначаються Правилами  прийому  до 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» у 2021 році 

(https://vstup.puet.edu.ua/dokumenty/ ) 

Мова(и) 

викладання 
Українська  

Термін дії освітньо- 

професійної 

програми 

На період дії сертифікату 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо- 

професійної 

https://vstup.puet.edu.ua/osvitno-profesijni-programy/ 

https://vstup.puet.edu.ua/dokumenty/
https://vstup.puet.edu.ua/osvitno-profesijni-programy/


програми 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з 

фінансів, банківської справи та страхування нової формації з креативним 

мисленням, спрямованих на набуття і безперервний розвиток професійних 

компетентностей, володіння методичним інструментарієм бізнес-аналітики та 

навичок застосування сучасних інформаційно-інтелектуальних і цифрових 

технологій у фінансовій сфері.  

Мета ОП відповідає Місії та Стратегії розвитку університету на 2017-2022 

роки(http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_2017-

2022_r.r._111.pdf). 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування.  

Освітньо-професійна програма передбачає виокремлення 

дисциплін двох циклів: професійно-орієнтованої 

соціально-гуманітарної та загально-економічної 

підготовки й професійної та практичної підготовки.  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 

становить 240 кредитів ЄКТС, у тому числі: цикл 

професійно-орієнтованої соціально-гуманітарної та 

загально-економічної підготовки – 17 кредитів ЄКТС, 7 %; 

цикл професійної та практичної підготовки – 131 кредит 

ЄКТС, 54,6%; вибіркові компоненти – 60 кредитів ЄКТС, 

25 %; практична підготовка – 41 кредит ЄКТС, 17,1 %; 

підсумкова атестація –1 кредит ЄКТС, 0,4 %.  

Орієнтація 

освітньо- 

професійної 

програми 

Освітньо-професійна.  

Програма професійно-прикладна.  

Акцент ОП робиться на здобутті знань та умінь у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, необхідних  

для побудови професійної кар’єри  в органах державної 

влади, управління і місцевого самоврядування, установах 

фінансового сектору, на   підприємствах  і  організаціях 

корпоративного і кооперативного секторів економіки, 

відкриття і ведення власної справи  або  можливості  

продовження освіти (магістерські професійні та наукові 

програми). 

Основний фокус 

освітньо- 

професійної 

програми та 

спеціалізації 

Вища освіта в галузі знань «Управління та 
адміністрування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Ключові  слова:  фінанси,  банківська справа, страхування, 

публічні фінанси, корпоративні фінанси, фінанси 
домогосподарств,  фінансовий ринок, цифрові фінанси, 
аналіз банківської діяльності, фінансова аналітика бізнесу. 
фандрайзинг, 

Особливості 

програми 

Освітня програма орієнтована на формування сучасних 

професійних компетентностей майбутніх фінансистів 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_2017-2022_r.r._111.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_2017-2022_r.r._111.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_2017-2022_r.r._111.pdf


шляхом забезпечення міждисциплінарної підготовки 

фахівців  та на основі практико-орієнтованого підходу 

побудови навчального процесу.   

Спрямування на оволодіння спеціальними знаннями щодо 

аналітичного обґрунтування бізнес-процесів та сучасних 

інформаційно-інтелектуальних і цифрових технологій 

у фінансовій сфері, наявність значної практичної складової 

(41 кредит) та широкий перелік вибіркових навчальних 

дисциплін загально-університетського та професійного 

вибору сприяє набуттю здобувачами вищої освіти за ОП 

конкурентних переваг на вітчизняному та закордонному 

ринку праці. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускники здатні виконувати професійні види робіт та 

обіймати посади кваліфікованих працівників у сфері 

здійснення таких видів економічної діяльності відповідно 

до Національного класифікатора України: «Класифікація 

видів економічної діяльності» ДК 009:2010:   

 K Фінансова та страхова діяльність:  

К 64 Надання фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення (К 64.1 Грошове посередництво; 

К 64.11 Діяльність центрального банку; К 64.19 Інші види 

грошового посередництва; К 64.2 Діяльність холдингових 

компаній; К64.3 Трасти, фонди та подібні фінансові 

суб'єкти; К 64.9 Надання інших фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення; 

К64.91 Фінансовий лізинг; К64.92 Інші види 

кредитування; К64.99 Надання інших фінансових послуг 

(крім страхування та пенсійного забезпечення)). 

К 65 Страхування, перестрахування та недержавне 

пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального 

страхування (К65.1 Страхування; К65.11 Страхування 

життя; К65.12 Інші види страхування, крім страхування 

життя; К65.2 Перестрахування;  К65.3 Недержавне 

пенсійне забезпечення). 

К 66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і 

страхування (К66.1 Допоміжна діяльність у сфері 

фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення;  К66.11 Управління фінансовими ринками  

К66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах 

або товарах; К66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері 

фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення; К66.2 Допоміжна діяльність у сфері 

страхування та пенсійного забезпечення; 

К66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди; 

К66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів; 

К66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та 



пенсійного забезпечення; К66.3 Управління фондами)  
 Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування (О84 Державне управління й 

оборона; обов'язкове соціальне 

страхування; О84.1 Державне управління загального 

характеру; соціально-економічне 

управління; О84.3 Діяльність у сфері обов'язкового 

соціального страхування) 

 S Надання інших видів послуг (S94 Діяльність 

громадських організацій; S94.1 Діяльність організацій 

промисловців і підприємців, професійних організацій)  

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 

може обіймати первинні посади відповідно до 

Національного класифікатора України: «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010: 

3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та 

брокери (посередники) із заставних та фінансових 

операцій;  3412 Страхові агенти; 3417 Оцінювачі та 

аукціоністи; 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і 

торгівлі;  3442 Інспектори податкової служби; 3443 

Інспектори із соціальної допомоги; 3449 Інші державні 

інспектори. 

International Standard Classification of Occupations 2008 

(ISCO-08):  

3411 Securities and Finance Dealers and Brokers; 3412 

Insurance Representatives; 3417 Valuers and Loss Assessors; 

3419 Credit and Loans Officers; 3433 Accounting Associate 

Professionals; 3441 Customs and Border Inspectors; 3442 

Government Tax and Excise Officials; 3443 Government 

Social Benefits Officials; 3449 Government Regulatory 

Associate Professionals Not Elsewhere Classified. 

Випускник може виконувати професійну роботу у сфері 

інших видів економічної діяльності, у разі якщо 

характеристики посади відповідають здобутим 

компетентностям. 

Подальше 

навчання 

Можливість навчання за програмою другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових 
кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення 

кваліфікації. 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемноорієнтоване навчання, навчання на основі 

досліджень, індивідуальна освітня траєкторія, 

використання дистанційних технологій в освітньому 

процесі – система Moodle (https://el.puet.edu.ua/) тощо. 

З метою забезпечення підготовки висококваліфікованих 

фінансистів колективом кафедри фінансів та банківської 

справи викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

семінарів, практичних занять, самостійної роботи, 



індивідуальних занять, на постійній основі проводяться 

виїзні практичні заняття на підприємствах та в організаціях 

фінансового й реального секторів економіки. 

Оцінювання Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, 

контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо), 

заліки та екзамени (усні та письмові), презентації, захист 

звітів з практик, комплексний екзамен за фахом. 

6 – Програмні компетентності 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/05/2019-11-05-072-finansi-bankivska-sprava-

ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf 

Інтегральна 

компетентність 

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 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11.  Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12. Здатність працювати автономно. 

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлюючи цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/05/2019-11-05-072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/05/2019-11-05-072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/05/2019-11-05-072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf


технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні 

компетентності 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 

світових та національних фінансових систем та їх 

структури. 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансовий ринок, банківська система та 

страхування). 

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову 

звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та 

пов’язану з нею інформацію. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні 

рішення в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування і брати відповідальність за них. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК12. Здатність визначати особливості механізму 

функціонування системи публічних фінансів на 

регіональному рівні.  

СК13. Здатність готувати аналітичне обґрунтування 

проектів у фінансовій діяльності підприємств, банків та 

страхових компаній. 

СК14. Здатність застосовувати цифрові технології у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК15. Здатність застосовувати знання для формування 

механізму фінансового забезпечення реалізації 

неприбуткових проектів, а також ведення пошуку і збору 

фінансових ресурсів на проведення наукових досліджень. 



7 – Програмні результати навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 

технології та програмні продукти. 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у 

професійній діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення. 



ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

ПР24. Володіти технологіями цифровізації у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПР25. Виконувати професійні функції у сфері організації та функціонування 

публічних фінансів на регіональному рівні. 

ПР26. Володіти сучасним методичним інструментарієм аналітичного 

обґрунтування проектів у фінансовій діяльності підприємств, банків та 

страхових компаній. 
ПР27. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

мобілізації фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації 
соціально значущих проектів. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Викладання навчальних дисциплін на ОП забезпечують 
професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та 

банківської справи   (професорів, докторів наук – 2 особи, 
доцентів, кандидатів наук – 6 осіб),  провідні фахівці - 
практики в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, а  також  науково-педагогічні  працівники  
інших кафедр університету.  

Науково-педагогічні працівники, які реалізують 
виконання ОП, володіють високою педагогічною 

майстерністю, мають відповідну кваліфікацію, професійні 
компетентності, досвід у сфері освітньої та наукової 

діяльності і постійно підвищують кваліфікацію та 
проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-

наукових установах як в Україні, так і за її межами.  
Гарант і науково-педагогічний склад, що забезпечує 

реалізацію ОП, відповідають вимогам, визначеним 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти.  

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних 
спеціалізованих  лабораторій  і  кабінетів  відповідає 
сучасним вимогам (мультимедійне та спеціальне 
обладнання) та дозволяє у повному обсязі забезпечити 
виконання навчальних програм з ОП.  Лекційні аудиторії, 
навчальні кабінети, спеціалізовані лабораторії,  що    
забезпечують навчальний   процес   за   ОП сучасно 
оформлені і обладнані необхідними засобами для 
організації освітньої діяльності у   відповідності  до 
навчального плану в університеті (№/площа м2 ): 



1)лабораторії кафедри фінансів та банківської справи 

№130/92,7, №218/87,8; 2) лекційні аудиторії на 56-150 

посадочних місць з мультимедійним комплексом (ПК з 

підключенням до локальної і глобальної мереж, 

стаціонарний мультимедійний проектор)  №209, №213, 

№214, №224, №230, №419, №405, №435,№507, №523; 4) 

лінгафонний кабінет кафедри ділової іноземної мови  № 

436/40,4; 5) лабораторія кафедри менеджменту №437/94,5; 

6) спеціалізований кабінет кафедри правознавства 

№313/43,4; 7) електронна читальна зала № 1 (135)/186,0; 

електронна читальна зала № 2 (143)/554,0; 8) медіатека № 

(136)/140,7; 9) спорткомплекс «Олімп» / 3209,4.  

Здобувачі вищої освіти за ОП повністю забезпечені базами 

проходження виробничої практики. Проведення практики 

відбувається на базі банківських та небанківських 

фінансових установ, підприємств та організацій 

державного, корпоративного й кооперативного секторів, що 

відповідають профілю підготовки бакалаврів фінансів, 

банківської справи та страхування, та з якими укладені 

договори на практичну підготовку студентів. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Викладання навчальних дисциплін за ОП здійснюється з 
активним використанням інноваційних інформаційних 
технологій. 27 лекційних аудиторій обладнано 
стаціонарними мультимедійними комплексами, що 
дозволяє проводити навчальні заняття з використанням 
телекомунікаційних засобів та інноваційних технологій, 
власних інформаційних ресурсів та глобальної мережі.  
Для дистанційного доступу до навчально-методичних 
матеріалів використовується платформа Moodle, яка 
дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних курсів 
авторства   викладачів   ПУЕТ   або   інших провідних 
фахівців України у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування з можливістю колективної роботи над 
електронними навчальними ресурсами.  
Навчально-методичне забезпечення періодично 
оновлюється та адаптується відповідно до цілей освітньої 
програми. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі угод про співпрацю щодо реалізації програм  
академічної мобільності між Полтавською державною 
аграрною академією та Харківським національним аграрним 
університетом ім. В.В. Докучаєва 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ КА1 на основі 
міжінституційної угоди між Університетом та 
Повісланським університетом у Квідзині (Республіка 
Польща); у рамках програми академічних обмінів Турецької 
Республіки «Mevlana» – з Ізмірським університетом 
демократії   

Навчання інозем-
них здобувачів 

Особливі умови ОП в контексті навчання іноземних 
громадян не передбачено 



вищої освіти 
СВО ПУЕТ-2021 

2. Перелік компонентів освітньо-професійної  програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонентів ОПП 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма 

контролю 

Обов’язкові навчальні дисципліни 139  

Цикл соціально-гуманітарної підготовки 8  

ОК01 Іноземна мова 3 екзамен 

ОК02 Філософія 3 залік 

ОК03 Фізичне виховання 2 залік 

Цикл природничо-наукової та загально-економічної 

підготовки 
9 

 

ОК04 Економічна теорія, мікро- та макроекономіка 3 екзамен 

ОК05 Економетрика 3 залік 

ОК06 Самоменеджмент і тайм-менеджмент 3 екзамен 

Цикл професійної та практичної підготовки 122  

ОК07 Аналіз банківської діяльності, ч.1 3 залік 

ОК08 Аналіз банківської діяльності, ч.2 3 екзамен 

ОК09 Банківська справа, ч. 1 3 залік 

ОК10 Банківська справа, ч. 2 3 екзамен 

ОК11 Бізнес-етика та ділові комунікації 5 залік 

ОК12 Вступ до фаху (фінанси, банківська справа та 

страхування) 
6 

залік 

ОК13 Гроші та грошово-кредитна політика 
6 

залік, 

екзамен 

ОК14 Звітність підприємства 3 залік 

ОК15 Інвестування 6 екзамен 

ОК16 Інститути міжнародного страхового ринку 4 залік 

ОК17 Корпоративні фінанси 
6 

залік, 

екзамен 

ОК18 Методика пошуку та обробки інформації у 

сфері фінансів 
5 

залік 

ОК19 Міжнародні фінанси 4 залік 

ОК20 Основи фінансів 
6 

залік, 

екзамен 

ОК21 Оцінка вартості бізнесу 4 залік 

ОК22 Основи оподаткування бізнесу 4 екзамен 

ОК23 Публічні фінанси 
6 

залік, 

екзамен 

ОК24 Страхові послуги 4 екзамен 

ОК25 Страхування 5 екзамен 

ОК26 Фандрайзинг 3 залік 

ОК27 Фінанси домогосподарств 6 залік 



Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма 

контролю 

ОК28 Фінанси малого бізнесу 3 екзамен 

ОК29 Фінансова аналітика бізнесу 
6 

залік, 

екзамен 

ОК30 Фінансова безпека бізнесу 3 залік 

ОК31 Фінансова статистика 3 екзамен 

ОК32 Фінансове право 3 залік 

ОК33 Фінансовий ринок та фінансові інститути 
6 

залік, 

екзамен 

ОК34 Цифрові фінанси 3 екзамен 

Вибіркові навчальні дисципліни 60  
ВК1 Навчальні дисципліни, що формують загальні 

компетентності * 
30 

залік 

ВК2 Навчальні дисципліни, що формують 
професійні компетентності ** 

30 
залік 

Практична підготовка 40  

Цикл професійної та практичної підготовки 40  

ОК35 Виробнича практика 39 залік 

ОК36 Університетська освіта 0,5 - 

ОК37 Університетська освіта 0,5 залік 

Підсумкова атестація 1  

Підсумкова атестація 1  

Разом 240  

 

 

Перелік вибіркових дисциплін формується щороку та розміщується на сайті 

університету https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-

molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/# 

 

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/
https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/


 

 

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр 6 семестр 5 семестр 7 семестр 8 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Університетська 

освіта 

Економічна 

теорія, мікро- 

та  макро-

економіка 

 

Вступ до фаху  

Гроші та  

грошово-кредитна 

політика 

 

Основи фінансів 

Фінанси 

домогосподарств 

Іноземна мова 

Фізичне 

виховання 

 

Бізнес-етика 

та ділові 

комунікації 

 

Гроші та  

грошово-кредитна 

політика 

 

Основи фінансів 

Методика 

пошуку та 

обробки 

інформації у 

сфері фінансів 

 

Іноземна мова 

Фізичне 

виховання 

 

Виробнича 

практика 

 

Самоменедж-

мент і тайм-

менеджмент 

 

Філософія 

Інвестування 

 

Економетрика 

 

Публічні фінанси 

 

Фінансова 

статистика 

 

Цифрові 

фінанси 

 

Вибіркова 

дисципліна 1  

(загальноунівер-

ситетська) 

 

Вибіркова 

дисципліна 2  

(професійного 

вибору ) 

 

Міжнародні 

фінанси 

 

Основи 

оподаткування 

бізнесу 

 

Інвестування 

 

Публічні фінанси 

 

Вибіркова 

дисципліна 3  

(загальноунівер-

ситетська) 

 

Вибіркова 

дисципліна 4  

(професійного 

вибору ) 

 

Виробнича 

практика 

 

Страхування 

 

Звітність 

підприємства 

 

Фінанси 

малого бізнесу 

 

Фінансове 

право 

 

Інститути 
міжнародного 

страхового 
ринку 

 

Вибіркова 

дисципліна 5  

(загальноунівер-

ситетська) 

 

Вибіркова 

дисципліна 6  

(професійного 

вибору ) 

 

Страхові 
послуги 

 

Фандрайзинг 
 

Оцінка 

вартості  

бізнесу 

 

Вибіркова 

дисципліна 7  

(загальноунівер-

ситетська) 

 

Вибіркова 

дисципліна 8  

(професійного 

вибору ) 

 

Виробнича 

практика 

 

Аналіз 

банківської 

діяльності  ч. 1 

 

Аналіз 

банківської 

діяльності  ч. 2 

 

Банківська 

справа ч.1 

 

Банківська 

справа ч.1 

 

Фінансовий 

ринок та фінан-

сові інститути 

 

Фінансова 

аналітика бізнесу 

Фінансова 

безпека бізнесу 

Корпоративні 

фінанси 

 

Вибіркова 

дисципліна 9  

(загальноунівер-

ситетська) 

 

Вибіркова 

дисципліна 10  

(професійного 

вибору ) 

 

Фінансовий 

ринок та фінан-

сові інститути 

 

Фінансова 

аналітика бізнесу 

Корпоративні 

фінанси 

 

Вибіркова 

дисципліна 11  

(загальноунівер-

ситетська) 

 

Вибіркова 

дисципліна 12  

(професійного 

вибору ) 

 

Виробнича 

практика 

 

Атестаційний 

екзамен 

 



 
СВО ПУЕТ-2021 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів, які здобувають ступінь 

бакалавра фінансів, банківської справи та 

страхування за освітньою програмою передбачає 

складання атестаційного екзамену зі спеціальності.  

 Вимоги до 

кваліфікаційного 

іспиту  

 

Атестаційний екзамен за фахом спрямований на 

перевірку досягнення  результатів  навчання та  

враховує загальні вимоги до професійної підготовки 

згідно з компетентностями, визначеними 

стандартом вищої освіти  та освітньою програмою.  

Оцінювання рівня якості  підготовки  бакалавра  під  

час  атестації  у  формі  атестаційного екзамену 

здійснюють члени ЕК на основі встановлених 

правил, принципів, критеріїв, системи і шкали 

оцінювання. Атестаційний екзамен за фахом 

здійснюється в письмовій формі та з використанням 

системи Modle. 

Документи, які 

отримує випускник 

на основі успішного 

проходження 

атестації 

 
 

Документ  встановленого  зразка  про  присудження  

ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: 

Бакалавр фінансів, банківської справи та 

страхування 



СВО ПУЕТ-2021 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 

Навчальні 

дисципліни 

Компетентності 

Інте-

граль

на 

Загальні Спеціальні (фахові) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Іноземна мова +    +           +        +       

Філософія + +     + +  +    + +                

Фізичне виховання +              +         +       

Економічна теорія, 

мікро- та 

макроекономіка 
+ +     +         + +              

Економетрика +     + +              +          

Самоменеджмент і 

тайм-менеджмент 
+   +                    +       

Аналіз банківської 

діяльності, ч.1 
+ + +    +         +  +   +          

Аналіз банківської 

діяльності, ч.2 
+  +      +         + +         +   

Банківська справа, ч. 1 + +                +  +      +     

Банківська справа, ч. 2 +       +           +      + +  +   

Бізнес-етика та ділові 

комунікації 
+     +    +  +         +   +       

Вступ до фаху 

(фінанси, банківська 

справа та страхування) 
+  +    +   +       +       +  +     

Гроші та грошово-

кредитна політика 
+  +    +         + +   +      +     

Звітність підприємства +  +   +       +        + +         

Інвестування + +       +       +     +   + + +     

Інститути 

міжнародного 

страхового ринку 
+ + +     +         +              

Корпоративні фінанси +         + +       + +    +   +     

Методика пошуку та 

обробки інформації у 

сфері фінансів 
+     + +  +       +   +  + +   +      

Міжнародні фінанси + + +    + +  +  +     +   +     +      

Основи фінансів + +     +         + +         +     

Оцінка вартості 

бізнесу 
+ +         +              +      

 



Навчальні 

дисципліни 

Компетентності 

Інте-

граль

на 

Загальні Спеціальні (фахові) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Основи оподаткування 

бізнесу 
+  +     +          +  + +     +     

Публічні фінанси + +     +           +  + +      +    

Страхові послуги +  +         + +        +   +       

Страхування + +      +    + +     +   +     + +    

Фандрайзинг +          + +             + +    + 

Фінанси 

домогосподарств 
+  +       +        +        +     

Фінанси малого 

бізнесу 
+     +    +  + +            + +     

Фінансова аналітика 

бізнесу 
+ +     + + +          +  + +      +   

Фінансова безпека 

бізнесу 
+         + +     +         +      

Фінансова статистика + + +      +          +  + +         

Фінансове право +       +      +         +        

Фінансовий ринок та 

фінансові інститути 
+ +      +          +  +      +     

Цифрові фінанси +  +    + +             +        +  

Виробнича практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + +  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними навчальними дисциплінами 

 
Навчальна дисципліна Програмні результати навчання 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Іноземна мова   +       +  +   +             

Філософія             + +   + +   + + +     

Фізичне виховання                 +  +    +     

Економічна теорія, мікро- 

та макроекономіка 
+ +           +     +     +     

Економетрика +  +  + +  +  +                  

Самоменеджмент і тайм-

менеджмент 
       +   +      +  +         

Аналіз банківської 

діяльності, ч.1 
   +         +   +    +        

Аналіз банківської 

діяльності, ч.2 
    +                     +  

Банківська справа, ч. 1       +   +         +         

Банківська справа, ч. 2          +  +      +      +  +  

Бізнес-етика та ділові 

комунікації 
       +   + +      +          

Вступ до фаху (фінанси, 

банківська справа та 

страхування) 
      +            +  + + +     

Гроші та грошово-кредитна 

політика 
  + +   +    +   +           +   

Звітність підприємства         +  +                 

Інвестування         + +  + +      +         

Інститути міжнародного 

страхового ринку 
+ + +  +       +            +    

Корпоративні фінанси  +    +   +  +       +         + 

Методика пошуку та 

обробки інформації у сфері 

фінансів 
 +  + + +  +  +   +               

Міжнародні фінанси  + + +         +  +             

Основи фінансів  +     +       +    +          

Оцінка вартості бізнесу      +    +         +       +  

Основи оподаткування 

бізнесу 
   +   +    +     +     +    +   

Публічні фінанси +  + +   +    +   +  +         +   

Страхові послуги      +    +  +  +   +           

Страхування          +      + + +  +      +  

Фандрайзинг +         +   +     +  +       + 

Фінанси домогосподарств            +  +  +            



Навчальна дисципліна Програмні результати навчання 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Фінанси малого бізнесу            +    + +  + +  +      

Фінансова аналітика бізнесу     + +   + +      +  +  +      +  

Фінансова безпека бізнесу     + +   +           + +       

Фінансова статистика +    + +  +     +   +            

Фінансове право    +       +          + +      

Фінансовий ринок та 

фінансові інститути 
  +  +     +        +          

Цифрові фінанси        +         +  +     +    

Виробнича практика + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  + + +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми        _____________________________________________________________ О. ЯРІШ 



 
 

 

 

  


