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1. Загальна характеристика 
Рівень  вищої  освіти Перший (бакалаврський) рівень  

Ступінь  вищої освіти Бакалавр 

 Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність  072  Фінанси, банківська справа та страхування 

Заклад вищої освіти Академія праці, соціальних відносин і туризму 

Акредитуюча  інституція Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Цикл / рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 

6 рівень 

Період акредитації  

Обмеження щодо форм навчання Без обмежень 

Освітня кваліфікація  бакалавр з фінансів,  банківської  справи  та  страхування  

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітня програма – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 Опис предметної області Об’єкт(и)  вивчення  та  діяльності:  устрій,  принципи,  

механізми функціонування та розвитку фінансових систем.  

Цілі  навчання:  підготовка  фахівців,  здатних  

розв’язувати  складні спеціалізовані  завдання  і  прикладні  

проблеми,  які характеризуються комплексністю та певною 

невизначеністю умов, у  професійній  діяльності  в  сфері  

фінансів,  банківської  справи  та страхування й у процесі 

навчання. 

Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і 

концепції фінансової  науки,  які  визначають  тенденції  і  

закономірності функціонування  й  розвитку  фінансів,  

банківської  справи  та страхування. 

Методи, методики та технології фінансової науки і 

практики. 

Інструменти:  сучасні  інформаційно-аналітичні  системи  

та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти  

Академічні права випускників Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти.  Магістерські програми за спеціальностями 

«Фінанси, банківська справа та страхування»  та іншими 

програмами  другого рівня вищої освіти галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» та інших галузей освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

Мова викладання Українська, англійська 



 

2. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти 
Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 
Обсяг освітньої програми бакалавра 240 кредитів ЄКТС;  

Для  здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня 

молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») можливе перезарахування 120 кредитів ЄКТС, 

отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, і 60 кредитів ЄКТС 

отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими 

спеціальностями.  

 

3. Вимоги до відбору студентів для навчання за програмою  

Атестат про повну загальну середню освіту. 

Конкурсний відбір на основі результатів ЗНО та середнього балу додатка до атестата. 

Диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 

Конкурсний відбір на основі результатів вступних випробувань та середнього балу додатка до 

диплому. 

Диплом бакалавра, магістра за іншою програмою. 

Конкурсний відбір на основі результатів вступних випробувань та середнього балу додатка до 

диплому. 

 
4. Специфіка програми 

Предметна 

область, 

напрям 

Принципи організації та розвитку фінансових систем, механізми їх 

функціонування. 

Основні цілі навчання:  підготовка  фахівців,  здатних  розв’язувати  

прикладні  проблеми фінансового напрямку та виконувати 

спеціалізовані  завдання  за умов невизначеності та ризику.   

Теорії, концепції та  категорії фінансової  науки формують  

теоретичний зміст програми. 

Фокус програми: 

загальна/ 

спеціальна 

Загальна програма  орієнтована на сучасні досягнення у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування на мікроекономічному рівні. 

Орієнтація програми Освітньо-професійна, орієнтована на формування навичок у сфері 

корпоративних фінансів, в тому числі фінансів малого і середнього 

бізнесу, фінансів громадських організацій і соціальної сфери  та 

управлінського обліку, інвестиційної діяльності, управління 

фінансовими ризиками, банківської справи, страхування 

Особливості 

програми 

Значний обсяг практичної підготовки на базі підприємств-партнерів, 

запровадження механізмів дуальної освіти, підготовка та впровадження 

грантових проектів. 

Поглиблене вивчення фінансів підприємств, управлінського обліку та 

іноземних мов. 

5. Працевлаштування 



Працевлаштування При успішному завершенні програми, випускники можуть працювати   

на підприємствах різних форм власності, в органах державного 

фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у 

банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у 

сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного 

страхування;, а також започатковувати власний бізнес.  

 

6.  Стиль та методика навчання 

Підходи до викладання 

та навчання 

Форми організації освітнього процесу : лекції, лабораторні роботи, 

семінари, практичні заняття в малих групах, тренінг, практичні заняття в 

умовах установ соціальної роботи, самостійна робота на основі 

опрацювання науково-методичних джерел, консультації із викладачами. 

Методи викладання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, 

ілюстрування, демонстрування; проблемно-пошукові (проблемне 

викладання, брейнстормінг, дискусія, кейс-метод, моделювання, метод 

проектів, метод аналізу діагностики ситуацій); дидактичні ігри (тематичні 

ігрові вправи, тематичні квести, кросворди, ділові ігри); кооперативні 

методи (робота в парах, в малих групах, метод «Сніжний ком»). 

Система оцінювання  Усне опитування, аналіз результатів виконання самостійних завдань, 

аналіз результатів виконання письмових контрольних робіт, графічне 

представлення даних, тестування (on-line), письмові та усні екзамени, 

лабораторні звіти, усні та  мультимедійні презентації,  захист звітів з 

практики, захист курсових робіт, кваліфікаційний комплексний екзамен. 

Використовується внутрішня 100-бальна система оцінювання та пов’язані 

з нею таблицею відповідності системи ЄКТС та класична вітчизняна 4-

бальна система. 

 

7. Перелік компетентностей випускника  

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, 

банківської справи та страхування 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 професій 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, усвідомлювати 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 технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

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, фінансові 

ринки, 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.  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність 

за професійні рішення.  

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку.  

СК12. Здатність проводити аналіз операційної діяльності 

підприємства та використовувати його результати для підготовки 

управлінських рішень. 

СК 13. Розуміння і здатність до осмислення основ функціонування 

фінансів громадських організацій. 

СК 14. Здатність здійснювати операції з соціального страхування та 

недержавного пенсійного забезпечення  

CК 15. Вміння використовувати інструментарій реалізації фінансів 

державно-приватного партнерства 

 

8. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів 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, особливост і 



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’єкт ів 

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. 

ПР 24. Вміти застосовувати знання у галузі управлінського обліку для прийняття 

управлінських рішень на підприємствах різних галузей та форм організації бізнесу  

ПР 25. Вміти застосовувати кількісні та якісні методи аналізу при прийнятті управлінських 

рішень та будувати економічні, фінансові та організаційно – управлінські моделі. 

ПР 26. Демонструвати навички здійснення операцій з соціального страхування та 



недержавного пенсійного забезпечення.  

ПР 27. Демонструвати знання особливостей фінансів громадських організацій та 

добровільних фондів. 

 

9. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 
Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з фінансів, банківської 

справи та страхування здійснюється у формі атестаційного 

екзамену. 
Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен за спеціальністю перевіряє досягнення 

результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти та 

освітньої програмою. 

 

 
  

 10.  Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове 
забезпечення 

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-викладацького 

складу кафедр фінансів,  економіки підприємства та менеджменту, соціології та 

суспільних наук, іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій, 

маркетингу, адміністративного, господарського та фінансового права. 

Окрім цього, до викладання фахових дисциплін залучаються особи, що мають 

значний досвід практичної роботи. 
 

Матеріально-
технічне 

забезпечення 
 

Наявна матеріально-технічна база дає можливість забезпечити підготовку 

бакалаврів з фінансів протягом усього циклу підготовки за освітньою 

програмою: навчальний корпус; гуртожиток; тематичні 

кабінети;спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи, доступ до системи 

дистанційного навчання Moodle; пункт харчування; точки бездротового 

доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання 

 
Інформаційне та 

навчально-
методичне 

забезпечення 
 

Офіційний веб-сайт  https://www.socosvita.kiev.ua/  містить інформацію про: 

- освітні програми, навчальну, наукову і організаційну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, контакти. 

- матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми 

викладені  в системі дистанційного навчання Moodle  

 

  

 11. Академічна мобільність 

 На загальних підставах в межах України  

На основі двосторонніх договорів між АПСВТ та навчальними закладами 

країн-партнерів 

Навчання 
іноземних 

здобувачів освіти 

Навчання іноземних здобувачів освіти українською або англійською мовою 

викладання 

https://www.socosvita.kiev.ua/


 
IІ. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

   

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів / 

семестр 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ЗКО 

ЗКО 1 Історія української державності 3/1 екзамен 

ЗКО 2 Світова та українська культура і мистецтво 3/1 екзамен 

ЗКО 3 Українська мова за професійним спрямуванням 3/1 екзамен 

ЗКО 4 Соціально-політичні студії (соціологія, політологія, основи 

демократії та громадянського суспільства) 
6/3 екзамен 

ЗКО 5 Філософія 6/2 екзамен 

ЗКО 6 Основи господарського та трудового законодавства 6/4 екзамен 

ЗКО 7 Інформаційно-комунікаційні технології 3/1 

3/2 

залік 

екзамен 

ЗКО 8 Іноземна  мова 9/1, 2,3 

3 /4 

залік 

екзамен 

 Разом за розділом 1.1 (ЗКО) 45 /  

Вибіркові компоненти ЗКВ 

Блок 1. Тренд кар’єрного зростання 

 

ЗКВ 1.1 
Іміджелогія (етика, діловий етикет, риторика, основи 

самопрезентації, корпоративна культура) 
6/3 залік 

ЗКВ 1.2 
Самоменеджмент (розвиток особистості, удосконалення 

освіти, кар’єрне зростання, тайм-менелджмент) 
6/4 залік 

ЗКВ 1.3 Іноземна  мова 1,5/3 

1,5/4 

залік 

екзамен 

 
Разом блок 1. Тренд кар’єрного зростання 15/ 

 



Блок 2. Європейський тренд 

ЗКВ 2.1 Глобалістика 3/4 залік 

ЗКВ 2.2 Євроінтеграційні процеси 3/4 залік 

ЗКВ 2.3 Іноземна  мова 3/3 

3/4 

залік 

екзамен 

ЗКВ 2.4 
Соціальна політика (соціальний захист, соціальний діалог, 

профспілки в громадянському суспільстві) 
3/3 залік 

 Разом блок 2. Європейський тренд 15/ 
 

Обов’язкові компоненти СКО 

СКО 1 Економічна теорія 3/1 екзамен 

СКО 2 Мікроекономіка 3/2 екзамен 

СКО 3 Макроекономіка 3/1 екзамен 

СКО 4 Персональні фінанси 3/3 екзамен 

СКО 5 Математика для економістів 3/1 

3/2 

залік 

екзамен 

СКО 6 Економіко-математичні методи та моделі  3/3 

3/4 

залік 

екзамен 

СКО 7 Економіка підприємств 3/4 екзамен 

СКО 8 Менеджмент 6/5 екзамен 

СКО 9 Маркетинг 6/4 екзамен 

СКО 10 Гроші, банкінг та альтернативне фінансування 3/4 

3/5 

залік 

екзамен 

СКО 11 Фінанси 3/4 екзамен 

СКО 12 Фінанси підприємств 4,5/6 

4,5/7 

залік 

екзамен 

СКО 13 Бухгалтерський облік 

 

3/4 

3/5 

залік 

екзамен 

СКО 14 Управлінський облік: управління ефективністю операцій 3/8 екзамен 

СКО 15 Економічна політика 3/5 екзамен 



СКО 16 Статистика 4/3 екзамен 

СКО 17 Фінансова звітність за міжнародними стандартами 3/6 екзамен 

СКО 18 Бюджетна система 3/6 екзамен 

СКО 19 Управління якістю 3/7 екзамен 

СКО 20 Страхування 3/5 

3/6 

залік 

екзамен 

СКО 21 Банківська система 4/7 екзамен 

СКО 22 Центральний банк і грошово-кредитна політика 3/8 екзамен 

СКО 23 Податкова система 3/8 екзамен 

СКО 24 Аудит 3/6 екзамен 

СКО 25 Фінансовий ринок 4/6 екзамен 

СКО 26 Інвестування 3/7 

3/8 

залік 

екзамен 

СКО 27 Фінансовий аналіз 3/8 екзамен 

СКО 28 Інформаційне забезпечення професійної діяльності 

(Інформаційна політика та інформаційна безпека, основи 

електронного бізнесу, електронний документообіг, основи 

електронного урядування) 

3/7 екзамен 

СКО 29 Іноземна мова професійного спілкування 3/5 екзамен 

СКО 30  Курсова робота з фаху 3/8  

СКО 31  Навчальна практика "Економіка фірми" 3/5  

СКО 32 Виробнича практика 6/8  

СКО 33 Поведінкова економіка 3/2 екзамен 

 Разом за розділом 2.1(СКО) 135/  

Вибіркові навчальні дисципліни, які формують спеціальні фахові компетентності 

(СКВ) 

2.2.1. Варіативна складова 1 – «Корпоративні фінанси» 

СКВ 1.1 Корпоративне право 3/5 екзамен 

СКВ 1.2 Fintech: трансформація  у фінансових сервісах 3/7 екзамен 

СКВ 1.3 Фінансова санація та банкрутство підприємств 6/8 екзамен 



СКВ 1.4 Ринок цінних паперів 6/7 екзамен 

СКВ 1.5 Страхові послуги 3/6 екзамен 

 Разом за розділом 2.2.1. 21/  

2.2.2. Варіативна складова 2 – «Міжнародні фінанси» 

СКВ  2.1 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 3/5 екзамен 

СКВ  2.2 
Міжнародні фінанси 

6/6 екзамен 

СКВ  2.3. Фінансовий моніторинг 6/8 екзамен 

СКВ  2.4 Міжнародні розрахунки та валютні операції 3/8 екзамен 

СКВ  2.5 Міжнародні фінансові організації 3/6 залік 

 Разом за розділом 2.2.2. 21/  

2.2.3. Вибіркова складова 3 – Позаблокові дисципліни 

СКВ  3.1. Економіка праці й соціально-трудові відносини  3/5 екзамен 

СКВ  3.2. Національна економіка 6/3 екзамен 

СКВ  3.3. Фіскальна політика 3/6 екзамен 

СКВ  3.4. Іноземна мова професійного спілкування 

6/6,7 

3/8 

залік 

екзамен 

СКВ  3.5. Тренінг "Менеджмент малого бізнесу" 6/8 екзамен 

СКВ  3.6. Цифрова економіка 6/7 екзамен 

СКВ  3.7. Корпоративна соціальна відповідальність 3/6 залік 

СКВ 3.8. Інформаційні системи і технології у фінансах 3/7 екзамен 

СКВ  3.9. Технології ведення переговорів 3/5 екзамен 

 Разом за розділом 2.2.3. 42/  

3.   Позакредитні дисципліни  

ПД 1 Академічні студії 2/1 залік 

ПД 2 Фізичне виховання 8/1,2,3,4 залік 

    

 Кваліфікаційна атестація   / 8  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ – 240 кред./7200 год 



2.2.  Структурно-логічна схема 

1 курс 

І семестр ІІ семестр 

ЗКО 1 Історія української державності ЗОК 5 Філософія, релігієзнавство, логіка 

ЗКО 2 Світова та українська культура і 

мистецтво 

ЗОК 7 Інформаційно-комунікаційні 

технології 

ЗКО 3 Українська мова за професійним 

спрямуванням 

ЗОК 8 Іноземна  мова 

ЗОК 7 Інформаційно-комунікаційні технології СКО 2 Мікроекономіка 

ЗОК 8 Іноземна  мова СКО 5 

 

Математика для економістів 

 СКО 1 Економічна теорія 

СКО 3 Макроекономіка СКО 33 Поведінкова економіка 

СКО 5 Математика для економістів 

2 курс 

І семестр ІІ семестр 

ЗКО 4 

 

Соціально-політичні студії (соціологія, 

політологія, основи демократії та 

громадянського суспільства) 

ЗОК 6 Основи господарського та трудового 

законодавства 

ЗОК 8 Іноземна  мова ЗОК 8 Іноземна  мова 

СКО 6 Економіко-математичні методи та 

моделі 

СКО 6 Економіко-математичні методи та 

моделі 

СКО 16 Статистика СКО 7 Економіка підприємств 

СКО 4 

 

Персональні фінанси  

 

СКО 9 Маркетинг 

СКО 11 Фінанси 

СКО 10 Гроші, банкінг і альтернативне 

фінансування 

СКО 13 Бухгалтерський облік 

3 курс 

І семестр ІІ семестр 

СКО 10 Гроші, банкінг і альтернативне 

фінансування 

СКО 12 Фінанси підприємств 

СКО 31 Навчальна практика «Економіка 

фірми» 

СКО 13 Бухгалтерський облік СКО 18 Бюджетна система 

СКО 15 Економічна політика СКО 20 Страхування 

СКО 20 Страхування СКО 24 Аудит 

СКО 29 Іноземна мова професійного 

спілкування 

СКО 25 Фінансовий ринок 

СКО 8 Менеджмент СКО 17 Фінансова звітність за 

міжнародними стандартами 

СКО 12 Фінанси підприємств   

4 курс 

І семестр ІІ семестр 

СКО 28 Інформаційне забезпечення 

професійної діяльності (Інформаційна 

політика та інформаційна безпека, 

основи електронного бізнесу, 

електронний документообіг, основи 

електронного урядування) 

СКО 26 

 

Інвестування 

 

СКО 19 Управління якістю СКО 14 Управлінський облік: управління 

ефективністю операцій 

СКО 21 Банківська система СКО 22 Центральний банк і грошово-

кредитна політика 

СКО 26 Інвестування СКО 23 Податкова система 

СКО 27 Фінансовий аналіз СКО 32 Виробнича практика 

СКО 30 Курсова робота з фаху 



 




