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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 

страхування» є нормативним документом, який регламентує нормативні 

компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у 

підготовці магістрів у галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 

страхування» заснована на компетентністному підході підготовки спеціаліста у 

галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

 

РОЗРОБЛЕНО 

Робочою групою навчально-методичної комісії спеціальності                         

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Національного транспортного 

університету у складі: 

Базилюк Антоніна Василівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри «Фінанси, облік і аудит» Національного транспортного 

університету; 

Бакуліч Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, професор 

кафедри «Менеджмент», декан факультету «Менеджмент, логістика та туризм» 

Національного транспортного університету; 

Концева Валентина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

професор кафедри «Фінанси, облік і аудит» Національного транспортного 

університету; 

Жулин Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент  

кафедри «Фінанси, облік і аудит» Національного транспортного університету; 

Назаренко Ярослава Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент  кафедри «Фінанси, облік і аудит» Національного транспортного 

університету; 

Теслюк Наталя Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент  

кафедри «Фінанси, облік і аудит» Національного транспортного університету. 

 

Проект освітньо-наукової програми погоджений з Вченою радою 

факультету, схвалений Науково-методичною радою, обговорений та схвалений 

на засіданні Вченої ради Національного транспортного університету 

 

Протокол № 6 від «26» червня 2019 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

Наказом ректора Національного транспортного університету  

від «01» липня 2019 р. № 397 

 

Ця освітньо-наукова програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного 

транспортного університету. 



 

1. Профіль освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування». 

 

Гарант програми  д.е.н., проф. Базилюк А.В. 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний транспортний університет 

 

Факультет менеджменту, логістики та туризму 

Кафедра фінансів, обліку та аудиту 
Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) 

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування  

Офіційна назва 

освітньої програми 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Тип диплому – одиничний ступінь,  

обсяг освітньої програми 90 кредитів ЕКТС,  

термін навчання 1рік 4 місяці 
Наявність акредитації Первинна акредитація 
Цикл/рівень 

 
FQ-EHEA- другий цикл, QF-LLL- 7 рівень   

Передумови Наявність ступеня бакалавра,  

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
Мова(и) викладання Українська мова 
Термін дії освітньої 

програми 
Програма впроваджена в 2017 році  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.ntu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Метою ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» є надання 

освітніх послуг в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з широким доступом до 

працевлаштування.  

Забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих 

конкурентоспроможних фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, 

які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними 

навичками у професійній сфері. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

07 Управління та адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна програма магістра. Основна 

зорієнтованість програми – наукова, викладацька та 

практична професійна діяльність. Спрямованість 

http://www.ntu.edu.ua/


програми – академічна, прикладна, практична. 
Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

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

механізми функціонування та розвитку фінансових 

систем.  

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – 

професійна діяльність у державних фінансових і 

фіскальних органах, соціальних фондах, інвестиційних 

компаніях, фінансово-кредитних установах, в інших 

суб’єктах фінансової інфраструктури, а також 

проведення науково-дослідної діяльності. 

Об’єкт професійної діяльності за освітньо-

професійною програмою«Фінанси, банківська справа 

та страхування» – податково-бюджетна діяльність, 

фінансово-кредитна і у сфері фінансів суб’єктів 

господарювання та науково-дослідна. 

Види професійної діяльності – організаційно-

управлінська, економічна, аналітична, консалтингова 

діяльність у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, науково дослідна і освітня. 
Особливості програми Забезпечити ефективну діяльність та управління 

комерційними і некомерційними організаціями, 

органами державної влади та місцевого самоврядування, 

інституціями громадянського суспільства, 

громадськими об’єднаннями, науково-освітніми 

установами. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Випускники, які здобудуть ступінь магістра за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування», отримають кваліфікацію 3411 Фахівці в 

галузі фінансів і торгівлі, 3412 Страхові агенти, 3419 

Інші фахівці у галузі фінансів і торгівлі, 1469 Менеджер 

(управитель) із фінансового посередництва , 1463 

Менеджер (управитель) із надання кредитів, 1465 

Менеджер (управитель) із страхування,  3433 Бухгалтер 

(згідно з класифікатором професій (КП) станом на 

26.10.2017 р.), 1316Директор (керівник) малого 

підприємства (транспортного), 1317 Директор малої 

фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.),  1231 

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, 

юридичних та адміністративних підрозділів та інші 

керівники (класифікатор професій ДК 003:2010) та 

зможуть обіймати такі посади: 

– Брокер; 

– Дилер; 

– Фахівець з біржових операцій; 



– Фахівець з депозитарної діяльності; 

– Фахівець з корпоративного управління; 

– Фахівець з управління активами; 

– Фахівець з фінансово-економічної безпеки; 

– Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних 

паперів; 

– Агент страховий; 

– Страхувальник; 

– Інспектор кредитний; 

– Інспектор обмінного пункту; 

– Інспектор митної служби; 

– Інспектор податкової служби; 

– Інспектори із соціальної допомоги; 

– Економіст з податків і зборів; 

– Економіст з планування; 

– Економіст з фінансової роботи; 

– Економіст із ціноутворення; 

– Менеджер (управитель) із фінансового 

посередництва; 

– Менеджер (управитель) із страхування; 

– Менеджер (управитель) із соціальної та 

корпоративної відповідальності; 

– Менеджер (управитель) із пенсійного 

недержавного страхування; 

– Менеджер (управитель) із надання кредитів; 

– Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у 

сфері фінансів; 

– Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у 

сфері страхування; 

– Менеджер (управитель) із грошового 

посередництва; 

– Головний економіст; 

– Головний ревізор; 

– Директор з економіки; 

– Директор фінансовий; 

– Керівник департаменту; 

– Начальник контрольно-ревізійного відділу; 

– Начальник планово-економічного відділу; 

– Начальник фінансового відділу. 
Подальше навчання Випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти 

можуть продовжувати навчання на третьому  рівні 

вищої освіти (доктор філософії) у навчальних закладах 

відповідного рівня акредитації. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Лекції, практичні заняття, виконання курсових робіт, 

дослідницькі лабораторні роботи, самостійна робота на 



основі підручників, навчальних посібників та конспектів 

лекцій, консультації зі викладачами, проходження 

практики на профільних підприємствах та в науково-

дослідних установах, підготовка магістерської роботи. 
Оцінювання Методи оцінювання – екзамени, тести, практика, 

контрольні, курсові роботи, есе, презентації тощо). 

Формативні (вхідне тестування та поточний контроль): 

тестування знань або умінь; усні презентації; звіти про 

лабораторні роботи; аналіз текстів або даних; звіти про 

практику; письмові наукові есе або звіти (можуть бути 

частини магістерської роботи: огляд літератури; 

критичний аналіз публікацій тощо). Сумативні 

(підсумковий контроль): екзамен (письмовий з 

подальшим усним опитуванням); залік (за результатами 

формативного контролю), захист магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

професійній діяльності або у процесі навчання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог 
Загальні компетентності 

(ЗК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  
Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  



СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи 

при розв’язанні складних задач і проблем у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 

професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 

проектування інформаційних систем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

 

 

 
Компетентності 

визначені ЗВО (ЗФК) 

ЗФК10 Здатність до узагальнення теоретичних 

положень організації господарської діяльності та аналізу 

діючої практики ведення бізнесу у сфері дорожнього 

будівництва і транспортних перевезень, уміння виявити 

проблеми і розробляти заходи їх подолання, формувати 

систему інформаційного забезпечення керівництва 

підприємством. 

ЗФК11 Здатність організовувати процес дослідження в 

сфері державних фінансів, оцінювати ефективність 

процедури розроблення бюджету і системи державного 

фінансового контролю.  

ЗФК12 Здатність оцінювати світовий досвід 

регулювання грошово-кредитних відносин, вивчати 

зарубіжні практики застосування цифрових та інших 

інноваційних фінансових інструментів,використовувати 

цей досвід при розроблення наукових положень 

реалізації монетарної політики держави. 

ЗФК13 Здатність вивчати поведінкові реакції людей при 

зміні економічних умов у взаємовідносинах, науково 

осмислювати та оцінювати поведінкові ефекти і 

використовувати їх для проектування економічних 

процесів. 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні результати 

навчання спеціальності 

(ПРН) 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 



діяльності.  

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні 

концепції і методології наукового пізнання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих 

наукових підходів і методів до конкретних ситуацій 

професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і 

письмово з професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти 

результати досліджень усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях.  

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми 

закону, етичні принципи та загально людські цінності 

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та 

управляти ними.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері 

фінансового, банківського та страхового менеджменту 

для прийняття рішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при 

плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.  

Програмні 

результати навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  

пошуку і оброблення інформації, застосовувати 

програмне забезпечення в реалізації професійно 

спрямованих завдань 

ЗПРН15 Здійснювати пошук оптимальних рішень в 

різних сферах фінансових відносин з урахуванням 

реалізації клієнтоорієнтованих принципів організації 

господарської діяльності та збалансованості інтересів 

всіх суб’єктів економіки 

ЗПРН16 Оцінювати бізнес стратегії підприємств 



дорожньо-транспортного комплексу з урахуванням 

можливого прояву ринкових, фінансових та інших 

ризиків 

ЗПРН17 Оцінювати можливі наслідки  ірраціональної 

поведінки економічних агентів і їх вплив на тенденції 

розвитку окремих економічних процесів 

ЗПРН18 Виявляти і враховувати зовнішні: 

макроекономічні і монетарні  збудники змін 

економічного розвитку 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Підготовку магістрів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» здійснюють чотири 

кафедри університету. Реалізація освітньої програми 

забезпечується науково педагогічними працівниками 

НТУ, а також особами, що залучаються до реалізації ОП 

на умовах трудового договору. Викладачі, що працюють 

за сумісництвом, – це провідні спеціалісти, практичні 

працівники народногосподарських ланок, 

підприємницьких та контролюючих структур регіону. 

Загальна кількість викладачів, які залучені до участі в 

підготовці магістрів з спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» складає 11 осіб. 

Освітні послуги майбутнім магістрам зі 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа і 

страхування” згідно з навчальними планами 

надаватимуть 11 чоловік, з них – доктори наук – 3 особи 

(27 %), з них професори – 3;  кандидати наук – 7 осіб (64 

%), з них доценти – 7; старший викладач – 1. Частка 

науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, які забезпечуватимуть 

викладання лекційних годин для кожного циклу 

дисциплін навчального плану відповідно до Ліцензійних 

умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

становитимуть 100 %. 

Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин з циклу 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін 

навчального плану напряму підготовки (% від кількості 

годин) складає: 

-  всього – 100%;  

- у тому числі на постійній основі – 100 %; 

- з них: докторів наук або професорів (при 

розрахунку частки докторів наук, професорів враховано 

до 0,5 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 

безперервної роботи в даному навчальному закладі не 

менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 



підручників або навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України) – 43 %. 
Матеріально-технічне 

забезпечення 
В навчанні використовуються сучасні комп’ютерні 

засоби та програмне забезпечення. В НТУ 

функціонують 16 мультимедійних комп’ютерних класів, 

які дозволяють впроваджувати сучасні інноваційні 

технології навчання та забезпечувати інформатизацію 

навчального процесу; лабораторії і кабінети, оснащені 

сучасним обладнанням, приладами, вимірювальною і 

діагностичною апаратурою, персональними 

комп’ютерами, що забезпечує сучасний рівень 

підготовки фахівців.  
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Забезпеченість навчального процесу студентів 

навчальною та довідковою літературою, інструктивно-

методичними матеріалами, а також нормативною 

документацією відповідає діючим нормативам 

забезпеченості контингенту студентів за спеціальністю. 

В навчанні використовується як бібліотечний фонд НТУ 

та електронна база бібліотеки з режимом WEB-доступу, 

так і власні навчально-методичні розробки викладачів 

кафедр НТУ. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 

мобільність 
На основі двосторонніх угод між Національним 

транспортним університетом та технічними 

університетами України. 
Міжнародна кредитна 

мобільність 
Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність 

(Еразмус+К1). На основі двосторонніх угод між 

Національним транспортним університетом та 

закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів. 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
За даною освітньо-професійною програмою можливе 

навчання іноземних здобувачів вищої освіти. 
 

 



2. Перелік компонентів освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 

2.1 Перелік компонентів ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

МГСЕ 1 Глобальна економіка 3 Екзамен 

МГСЕ 2 Соціальна відповідальність у фінансах 3 Екзамен 

МГСЕ 3 Інноваційний розвиток фінансової системи 3 Екзамен 

МГСЕ 4 Охорона праці в галузі і цивільний захист 3 Залік  

Разом за циклом 1.1 загальної підготовки 12 

1.2. Цикл професійної підготовки 

МПП 1.1 Фінансовий менеджмент 4,5 Екзамен/КР 

МПП 1.2 Податковий менеджмент 4,5 Екзамен/КР 

МПП 1.3 Соціальне страхування 3 Залік  

МПП 1.4 Ринок фінансових послуг 4,5 Екзамен/КР 

ВМГСЕ 1 Національний банк і грошово-кредитна політика 4,5 Залік  

Разом за циклом 1.2 професійної підготовки 21,0 

Разом за циклом 1 33,0 

Практична підготовка 

МПП 2.1 Виробнича практика (стажування) 9 Екзамен 

МПП 2.2 Науково-дослідна практика 3 Екзамен 

Разом за циклом нормативна практична підготовка 12,0 

Державна атестація 

 Магістерська робота: підготовка 18 Екзамен 

Разом за державною атестацією 18,0  Екзамен 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

ВМПП 1.1 Бюджетний менеджмент 4,5 Залік 

ВМПП 1.2 Поведінкові фінанси 4,5 Залік 

ВМПП 2.1 Управління фінансовою санацією  4,5 Залік 

ВМПП 2.2 Антикризове управління діяльністю підприємств 

ДТК 
4,5 Залік 

ВМПП 3.1 Фінансовий контролінг на підприємтвах дорожньо-

транспортного комплексу 4,5 Екзамен/КР 

ВМПП 3.2 Цифровізація грошово-кредитних відносин у 

зарубіжних країнах 4,5 Екзамен/КР 

ВМПП 4.1 Державний фінансовий контроль 4,5 Залік  

ВМПП 4.2 Управлінський облік 4,5 Залік  

ВМПП 5.1 Фінанси домогосподарств 4,5 Екзамен 

ВМПП 5.2 Проектне фінансування 4,5 Екзамен 

ВМПП 6.1 Грошово-кредитні системи у зарубіжних країнах 4,5 Залік  

ВМПП 6.2 Макроекономічний аналіз та монетарна політика 4,5 Залік  

Разом за циклом 2 вибіркові компоненти 27,0  

Разом за циклом 2  27,0 

Загалом нормативна компонента 63,0 

Загалом варіативна компонента 27,0 

ЗАГАЛОМ 90,0 



2.2.Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування»спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка 

про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



2.3 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

 
 

 

 

1 семестр 2 семестр 

Інноваційний 

розвиток 

фінансовоїсистеми 

Бюджетний 

менеджмент 

Фінансовий контролінг 

на підприємтвах ДТК  

Державний 

фінансовий контроль 

 

Ринок фінансових 

послуг 

Управління 

фінансовою санацією 

Національний банк і 

грошово-кредитна 

політика 

Глобальна 

економіка 

Фінансовий 

менеджмент 

Грошово-кредитні 

системи у зарубіжних 

країнах 

Фінанси 

домогосподарств 

Соціальна 

відповідальність у 

фінансах 

Податковий 

менеджмент 

Соціальне 

страхування 

Охорона праці в галузі 

і цивільний захист 

 

Виробнича практика 

(стажування) 

 

Науково-дослідна 

практика 

 

Магістерська  

робота 

3 семестр 

Проектне 

фінансування 

Управлінський облік 

Поведінкові фінанси 
Антикризове 

управління діяльністю 

підприємств ДТК 

Макроекеономічний аналіз 

та монетарна політика 



3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

 

 

Шифр дисципліни 

Шифр компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності Компетентнос

ті, визначені 
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1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП     

1.1. Цикл загальної підготовки     

МГСЕ 1 + + +     +  + +      + +     

МГСЕ 2    + + +   +  +    + + +      

МГСЕ 3 +    +   +  +     + +       

МГСЕ 4 +   +  + +  +     + + +       

1.2. Цикл професійної підготовки     

МПП 1.1 + +  + +      + + +   +       

МПП 1.2   + + +       + +   +       

МПП 1.3 +   + +     +     +  + +     

МПП 1.4 +   + +        + +         

ВМГСЕ 1 +   + +       +   + +       

2.2. Варіативна частина професійної та практичної підготовки     

ВМПП 1.1   +  +     +   +       +   

ВМПП 1.2    + +          +       + 

ВМПП 2.1    +       +        +    

ВМПП 2.2    +       +        +    

ВМПП 3.1 +   +       +        +    

ВМПП 3.2        +       +      +  

ВМПП 4.1   +  +        +       +   

ВМПП 4.2    +  +          +  + +    

ВМПП 5.1    + +          +       + 

ВМПП 5.2     +  +     +       +    

ВМПП 6.1        +      +       +  

ВМПП 6.2 +   + +          +      +  



4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам 

освітньо-професійної програми 

Шифр програмних результатів 
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1.  ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

МГСЕ 1 +  + +  +  +           

МГСЕ 2   +   +  +   +        

МГСЕ 3 +         + +        

МГСЕ 4            + +      

1.2. Цикл професійної підготовки 

МПП 1.1    +   +  + + +        

МПП 1.2     + +   + + + + +      

МПП 1.3 +  +     +    + +      

МПП 1.4        +    +       

ВМГСЕ 1   + +   +  +   +  +     

2.2. Варіативна частина професійної та практичної підготовки 

ВМПП 1.1  +  +  +        +    + 

ВМПП 1.2   +         +  +   + + 

ВМПП 2.1   +       +    + +     

ВМПП 2.2   +       +    + + +   

ВМПП 3.1         +   + + +  +   

ВМПП 3.2 +          +   +     

ВМПП 4.1  +  +  +            + 

ВМПП 4.2      +   + +  + + + +    

ВМПП 5.1   +         +     +  

ВМПП 5.2         +  +   + +    

ВМПП 6.1 +          +   +     

ВМПП 6.2   + +   +  +   + + +    + 

 

 



5. Анотації дисциплін освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

 

1.  ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1.1. Цикл загальної підготовки 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МГСЕ 1  Глобальна економіка 

1 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Сучасна методологія глобалістики, сучасний формат 

глобальних економічних процесів 

Змістовний модуль 1. Сучасна методологія глобалістики, сучасний 

формат глобальних економічних процесів 

Тема 1. Сучасна методологія глобалістики. Цивілізаційні виміри 

глобальних економічних процесів 

Тема 2. Економічна (парадоксальна) природа глобальних трансформацій.  

Тема 3. Становлення і сучасний дуалізм глобальної економіки.  

Тема 4. Глобальний економічний цикл 

Модуль 2. Глобальні трансформації  та міжнародні стратегії 

глобалізації. 

Змістовний модуль 2. Глобальні трансформації  та міжнародні стратегії 

глобалізації. 

Тема 5. Функціонування глобальних ринків 

Тема 6. Глобальний бізнес 

Тема 7. Енергетичний ресурс глобальної економіки 

Тема 8. Технологічний ресурс глобального економічного розвитку 

Тема 9. Людський ресурс глобальної економіки 

Тема 10. Глобальна економічна політика. Регулятивні механізми 

глобальної економіки 

Тема 11. Міжнародні стратегії глобалізації 

Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Результати 
Знати:  

 природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;  

 тенденції глобалізації економічного розвитку;  



 закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис 

глобальної економічної інтеграції;  

 характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної 

економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;  

 динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного 

розвитку;  

 форми та механізми соціалізації глобальної економіки;  

 механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у 

глобальній системі;  

 напрями інтеграції України в глобальний економічний простір. 

Вміти:  

 надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву 

глобалізації;  

 формулювати особливості глобальної економіки;  

 аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за 

допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів;  

 розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, 

міжгалузевих комплексів;  

 виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в 

умовах глобалізації. 

Мати навички: 

 усвідомлення дії конкурентних механізмів глобального ринку; 

 визначення регулятивних пріоритетів формування сучасної 

міжнародної економічної політики; 

 формування принципів організації процесів управління міжнародною 

економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументованопредставлятирезультатидослідженьусно і 

письмово, брати участь у фаховихдискусіях.  

ПР08. Вмітизастосовуватиінноваційніпідходи у сферіфінансів, 

банківськоїсправи та страхування та управляти ними.   

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 15 - 15 60 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МГСЕ 2  Соціальна відповідальність у фінансах 

1 семестр 

Зміст Модуль 1. Сутність соціальної відповідальності 



Змістовний модуль 1. Сутність соціальної відповідальності 

Тема 1.  Еволюція філософської думки щодо соціальної відповідальності 

Тема 2.Сутність, моделі і форми соціальної відповідальності 

Тема 3.  Соціальна відповідальність у сфері фінансових відносин 

Модуль 2. Міжнародні стандарти, моніторинг та оцінювання соціальної    

відповідальності 

Змістовний модуль 2. Сутність соціальної відповідальності 

Тема 4. Міжнародні стандарти та ініціативи у сфері соціальної 

відповідальності   

Тема 5. Моніторинг соціальної відповідальності, соціальна звітність і 

аудит 

Тема 6. Соціально-відповідальне інвестування 

Тема 7. Ефективність соціальної відповідальності. Стратегічні напрями 

розвитку соціальної відповідальності в Україні 

Загальні 
компетентності 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)  

Спеціальні 
(фахові, 

предметні) 
компетентності 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 
складних задач і проблем  у сфері соціальної відповідальності.   
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 
необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 
соціальної відповідальності.  
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи 

Результати 

Знати: 

 сутність, значення, форми вияву соціальної відповідальності у 

фінансах; 

 особливості та складові соціальної відповідальності  суб’єктів 

фінансових відносин; 

 пріоритети діяльності різних суб’єктів щодо посилення соціальної 

відповідальності; 

 взаємозв’язок між поширенням цінностей соціальної відповідальності і 

європейським вектором розвитку України; 

 прикладні засади формування соціальної відповідальності на основі 

використання потенціалу соціального партнерства; 

 міжнародну практику та компоненти інституціонального забезпечення 

соціальної відповідальності; 

 практику провідних міжнародних та українських компаній щодо 

організації управління корпоративною соціальною відповідальністю; 

 нормативно-правову базу, технології проведення та інструменти 

діагностики соціально відповідальної діяльності організацій; 

 сутність і основи формування інформаційної політики у сфері КСВ; 

 основні види і напрями соціальних інвестицій держави та підприємств; 

 практику держав-членів Європейського Союзу з реалізації політики та 

оцінки ступеня розвитку країни в аспекті КСВ. 

Вміти: 
 ідентифікувати напрями активізації соціальної відповідальності на 

різних рівнях; 

 розробляти теоретико-прикладні сценарії запровадження принципів 

соціальної відповідальності на різних рівнях; 

 розробляти пропозиції та проектувати заходи (зобов’язання) сторін 

соціального діалогу щодо розвитку форм соціального партнерства; 

 розробляти заходи з поліпшення іміджу організації та репутаційну 

програму організації в контексті КСВ;  



 проектувати заходи щодо розвитку виробничої демократії як інституту 

формування соціально відповідальних практик;  

 здійснювати аналіз зовнішнього середовища формування КСВ та 

розробляти інструменти реалізації технологій соціально відповідальної 

взаємодії стейкхолдерів; 

 формувати структуру та змістове насичення соціального звіту, 

виходячи з положень міжнародних стандартів та враховуючи поточні 

потреби компанії; 

 розвивати перспективні напрями взаємодії зі стейкхолдерами; 

 формувати систему комунікацій із КСВ;  

 розробляти програму соціального аудиту; 

 оцінювати соціально відповідальну діяльність партнерів у сфері 

фінансів за різними підходами. 

Мати навички: 

 організовувати інвестування у форматі соціальної відповідальності на 

різних рівнях; 

 визначати основні критерії (показники, індикатори) оцінки бізнес-

ефекту та соціального ефекту на відповідному рівні соціальної 

відповідальності; 

 розробляти рекомендації органам влади та визначати основні заходи 

щодо активізації соціальної відповідальності в Україні на різних 

рівнях. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР08. Вміти застосовувати інновацій ніпідходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними.  

ПР11. Застосовуватипоглибленізнання в сферіфінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняттярішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 15 - 15 60 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1семестрі 

  

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МГСЕ 3 Інноваційний розвиток фінансової системи 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Сутність інновацій та технологій у фінансах 

Змістовний модуль 1.Сутність інновацій та технологій у фінансах 

Тема 1. Етапи розвиткуGlobalWeb 

Тема 2. Платіжні системи: їх адаптація до нових вимог 

Тема 3. Електронні гаманці. 

Тема 4 Нові принципи кредитування 

Модуль 2. Складові інновацій фінансової сфери 

Змістовний модуль 2 Складові інновацій фінансової сфери 

Тема 5. Сутність фінансових технологій 

Тема 6. Основні види криптовалют. 

Тема 7. Блокчейн як фундамент фінаносових інновацій. 



Тема 8. Перспективи розвитку платіжних послуг в Україні. Їх адаптація до 

вимог ЕС 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Результати 

Знати:  

– сутність фінансових  інновацій; 

– принципи і методи роботи сучасного банкінгу; 

– види платіжних систем; 

– принципи роботи електронних гаманців; 

– принцип роботи цифрових валют; 

– види криптовалют; 

– поняття фінансових технологій; 

– принципи та види платіжних послуг. 

Вміти:  

 критично осмислювати основні проблеми в фінансових послугах та 

вибирати методи та інструментальні засоби, застосовуючи інноваційні 

підходи; 

 демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

принципів сучасного банкінгу; 

 розв’язувати складні непередбачувані проблеми, що виникають в сфері 

фінансових технологій; 

 аналізувати перспективи та тенденції розвитку технології блокчейн; 

 застосовувати набуті знання на практиці. 

Мати навички: 

 використання сучасних фінансових технологій для ефективного 

розвитку платіжних послуг; 

 аналізу мобільних систем як інструменти персональної ідентифікації; 

 застосування інноваційних фінансових підходів для ефективного 

формування комунікаційної стратегії в галузі професійної діяльності; 

 застосовувати концептуальні знання набуті під час навчання. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 15 - 15 60 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 

лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 

навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 



Виконання індивідуальних завдань. 

Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Підготовка до екзамену. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МГСЕ 4  Охорона праці в галузі та цивільний захист 

1 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Охорона праці в галузі (автомобільний транспорт). 

Змістовий модуль 1. Система управління охороною праці в галузі, її 

складові та функціонування (на автомобільному транспорті). 

Тема 1. Система управління охороною праці у підприємстві 

автомобільного транспорту. 

Змістовий модуль 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої 

санітарії у галузі (на автомобільному транспорті) 

Тема 2. Стан умов праці у галузі. Поліпшення стану виробничого 

середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу. 

Змістовий модуль 3. Проблеми профілактики виробничого травматизму у 

галузі (на автомобільному транспорті) 

Тема 3. Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого 

травматизму у галузі. 

Тема 4. Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого 

травматизму у галузі. 

Змістовий модуль 4. Пожежна безпека у галузі (на автомобільному 

транспорті). 

Тема 5. Пожежна безпека на автомобільному транспорті. 

Модуль 2. Цивільний захист. 

Змістовий модуль 5. Єдина система цивільного захисту в Україні. 

Тема 6. Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях. 

Змістовий модуль 6. Управляння заходами і засобами цивільного захисту. 

Тема 7. Оцінка обстановки і планування заходів захисту у надзвичайних 

ситуаціях. 

Загальні 
компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні 
(фахові, 

предметні) 
компетентності 

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 
підвищувати професійну кваліфікацію.  
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 
складних задач і проблем  у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.  
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 
необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

Результати 

Знати: 
– систему управління охороною праці в підприємстві;  
– державне управління і громадський контроль за станом охорони праці 

та цивільного захисту;  
– нормативно-правову базу з охорони праці та цивільного захисту;  
– причини і наслідки виробничого травматизму та професійного 

захворювання в Україні;  



– організацію навчання і перевірку знань з охорони праці і цивільного 
захисту працівників на підприємстві;  

– організацію нагляду і контролю за охороною праці;  
– умови праці працівників за показниками шкідливості та небезпечності; 

вплив виробничих факторів на працівників;  
– заходи щодо поліпшення стану виробничого середовища,                     

зменшення важкості та напруженості праці;  
– основи фізіології, виробничої санітарії та гігієни праці;  
– сучасні засоби захисту працюючих від дій характерних шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів;  
– санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств, споруд і територій, до 

виробничих і допоміжних приміщень;  
– класи шкідливості підприємств за санітарними нормами в залежності 

від складу і кількості шкідливих виділень;  
– вимоги безпеки до технологічного обладнання і дорожніх 

транспортних засобів;  
– фінансування охорони праці на підприємстві;  
– категорії вибухопожежонебезпечності матеріалів та ступені 

вогнетривкості будівель і споруд на підприємстві;  
– вимоги, заходи і засоби електробезпеки, пожежної безпеки на 

підприємстві;  
– єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру;  
– надання першої медичної допомоги потерпілим у надзвичайних 

ситуаціях;  
– планувати організацію рятувальних та інших невідкладних робіт у 

надзвичайних ситуаціях;  
– захисні споруди і засоби цивільного захисту ;  
– забезпечити стійкість роботи підприємств у надзвичайних ситуаціях;  
– організацію рятувальних і невідкладних робіт в умовах надзвичайних 

ситуацій;  
– принципи соціального партнерства і соціальної відповідальності в 

Україні;  
– значення автомобільного транспорту і дорожньо-транспортного 

комплексу для завдань цивільного захисту в Україні. 

Вміти: 
– обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення організації діяльності з 

охорони праці та цивільного захисту на підприємстві; 
– контролювати дотримання вимог з охорони праці та цивільного 

захисту на підприємствах і суб’єктах господарювання; проведення 
навчання; 

– визначити клас умов праці за показниками шкідливості та 
небезпечності виробничого середовища на підприємстві; 

– обґрунтувати пропозиції щодо покращення умов праці на 
підприємстві, розробити заходи щодо поліпшення стану виробничого 
середовища, зменшення важкості та напруженості праці працівників 
підприємства; 

– визначити показники виробничого травматизму і професійної 
захворюваності на підприємстві та розробити першочергові заходи 
щодо їх профілактики та запобігання; 

– впроваджувати привила техніки безпеки при експлуатації і 
обслуговуванні технологічного обладнання, електричного обладнання, 
дорожніх транспортних засобів в підприємстві;  

– запроваджувати заходи з електробезпеки та пожежної безпеки на 
підприємстві; 

– надавати першу медичну допомогу потерпілим у надзвичайних 



ситуаціях; 
– оцінювати і прогнозувати обстановку у надзвичайних ситуаціях на 

підприємстві та місцевості; 
– запроваджувати індивідуальні та колективні засоби захисту; 
– забезпечити функціонування захисних споруд і приміщень 

підприємств та суб’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях; 
– організувати проведення рятувальних та невідкладних робіт у 

надзвичайних ситуаціях на підприємствах і суб’єктах господарювання. 
Мати навички: 
– аналізу сучасних тенденції з охорони праці в галузі і цивільного 

захисту;  
– оцінити вплив нещасних випадків, виробничого травматизму і 

професійної захворюваності, надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру на стійкість роботи підприємства; 

– оцінити ймовірність виникнення надзвичайної ситуації та характер її 
впливу на діяльність підприємства і суб’єктів господарювання; 

– використання знань з охорони праці і цивільного захисту для 
забезпечення діяльності підприємств і суб’єктів господарювання;  

– відбору, опрацювання й узагальнення матеріалу за темами курсу. 

Програмні 
результати 
навчання 

спеціальності 
(ПРН) 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 
з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 
аспектів. 
ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 
опрацюванні її результатів.. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 15 15 - 60 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 
лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 
навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 
Виконання індивідуальних завдань. 
Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 
згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 
тестів для самостійної роботи. Підготовка дозаліку. 

Оцінка 
результатів 
навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

 

 1.2 Цикл професійної підготовки 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МПП 1.1 Фінансовий менеджмент 

1 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту та управління 

грошовими потоками на підприємстві 

Змістовний модуль 1.Теоретичні основи фінансового менеджменту 

Тема 1. Сутність фінансового менеджменту 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 

Змістовний модуль 2. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Тема 3. Аналіз фінансових звітів 

Тема 4. Управління грошовими потоками підприємства 

Тема 5. Управління прибутком підприємства 

Тема 6. Визначення вартості грошей у часі 

Модуль 2. Практика фінансового менеджменту 

Змістовний модуль 3. Практика фінансового менеджменту 



Тема 7. Управління активами підприємства 

Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу підприємства 

Тема 9. Управління інвестиціями 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками 

Тема 11. Бюджетування діяльності підприємства 

Тема 12. Антикризове фінансове управління 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Результати 

Знати: 

 цілі, принципи, методи, загальні та специфічні функції фінансового 

менеджменту; 

 вимоги до прийняття планових рішень в галузі управління грошовими 

потоками; 

 процес управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю в 

конкретних виробничих ситуаціях; 

 методи оптимізації структури капіталу господарського товариства; 

 процес вибору і обґрунтування дивідендної політики акціонерного 

товариства; 

 методи управління реальними і фінансовими інвестиціями; 

 основні етапи розробки плану фінансової санації підприємства. 

Вміти: 

 користуватися програмними продуктами для управління фінансовою 

діяльністю підприємства; 

 обґрунтувати методику управління структурою капіталу залежно від 

стану зовнішнього  та внутрішнього середовища; 

 аналізувати платоспроможність підприємства, виявляти загрози 

виникнення кризових ситуацій в фінансовій діяльності підприємства; 

 формувати кредитну політику підприємства і оцінювати економічну 

доцільність  виконання замовлень клієнтів; 

 застосовувати методи рефінансування дебіторської заборгованості для 

прискорення розрахунків; 

 оптимізувати розмір запасів з позиції економії коштів на їх створення і 

зберігання; 

 вибирати моделі фінансування необоротних і оборотних активів 

підприємства; 

 попереджати ризик втрат платоспроможності підприємством шляхом 

бюджетування руху грошових коштів; 

 формувати портфель реальних інвестиційних проектів і здійснювати 

відбір їх для реалізації. 

Мати навички: 

 управління тимчасово вільними грошовими коштами підприємства; 



 управління  портфелем фінансових інвестицій підприємства; 

 виявлення ознак латентної та локальної криз на підприємстві і 

формувати пакет заходів щодо їх подолання; 

 ефективного використання сучасних інформаційних технологій для 

планування та прогнозування діяльності підприємства;  

 перевірки фінансового стану підприємства та виявлення можливих 

загроз щодо його подальшого функціонування; 

 розроблення заходів моніторингу фінансового стану підприємства та 

виходу з фінансової кризи підприємства; 

 застосовувати концептуальні знання набуті під час навчання. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР07. Вирішуватиетичнідилеми з опорою на норми закону, 

етичніпринципи та загальнолюдськіцінності 

ПР09. Застосовуватиуправлінськінавички у сферіфінансів, 

банківськоїсправи та страхування.  

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняттярішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінюватиїхефективність з 

урахуванням цілей, наявнихобмежень, законодавчих та етичнихаспектів.  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 30 - 15 90 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 

лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 

навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 

Виконання індивідуальних завдань. 

Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Написання курсової роботи. Підготовка до 

іспиту. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МПП 1.2. Податковий менеджмент  

1 семестр 

Зміст 

Модуль 1.Теоретичні основи податкового менеджменту 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи податкового менеджменту 

Тема 1 Теоретичні засади податкового менеджменту 

Тема 2 Планування та прогнозування податків та зборів 

Тема 3 Податковий аналіз 

Тема 4 Відповідальність платників податків і податкових платежів 

Тема 5 Облік платників податків 

Тема 6 Облік податкових надходжень. Організація сплати податків. 

Тема 7 Управління податковим боргом. 

Тема 8 Теоретичні засади податкового контролю 

Тема 9 Планування і організація проведення перевірок 

Модуль 2. Податковий контроль 

Змістовний модуль 2 Податковий контроль 



Тема 10 Контрольна робота у сфері справляння податків на споживання 

Тема 11 Контроль за правильністю справляння податку на прибуток 

Тема 12 Контроль у сфері оподаткування доходів громадян 

Тема 13 Контроль за правильністю справляння єдиного податку 

Тема 14 Митний контроль 

Тема 15 Адміністрування податків 

Загальні 

компетентності 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК4 Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК7 Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Результати 

Знати:  

– критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у 

навчанні та професійній діяльності; 

– загальні аспекти адміністрування податків; 

– зміни, що вносяться в податкове законодавство; 

– методику розрахунку податкового навантаження; 

– основні засади планування та прогнозування податків і зборів; 

– призначення та методику проведення податкового аналізу; 

– види відповідальності платників податків; 

– основи обліку платників податків і податкових надходжень; 

– основні положення організації сплати податків; 

– суть та методи податкового регулювання; 

– теоретичні засади податкового контролю; 

– завдання податкової політики у регулюванні податкових відносин. 

Вміти:  

– розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності або навчання, що 

передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір 

методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних 

підходів; 

– аналізувати фінансово-господарську діяльність платника 

податку;податкову звітність;стан податкових надходжень до бюджету; 

– аналізувати виконання податкових зобов'язань;причини податкової 

заборгованості;типові порушення податкового законодавства; 

– контролювати своєчасність подання податкової звітності; правильність 

заповнення податкових декларацій та розрахунків;  

– контролювати діяльність платників з питань правильності нарахування 

податків та обов'язкових платежів шляхом проведення невиїзних та 

виїзних документальних перевірок; 

– здійснювати моніторинг податкових надходжень; податкових ризиків; 

податкового боргу; 

– оцінювати ефективність податкового контролю; форми та методи 

податкового контролю; 

– складати і обґрунтовувати плани контрольно-перевірочної роботи 

податкових органів, знати методику проведення перевірок; 

– розраховувати суми податків та обов'язкових платежів, що підлягають 

сплаті до бюджету; суми пені та фінансових санкцій. 



Мати навички: 

– донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень 

та власного досвіду в галузі професійної діяльності; 

– здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

– відповідальності за професійний розвиток окремих осіб або груп осіб; 

– управління комплексними діями або проектами, відповідальності за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 

– розроблення пропозицій щодо вдосконалення податкового 

законодавства;  

– визначення критеріїв оцінки та показників ефективності податкового 

контролю; 

– ефективного використання сучасних інформаційних технологій для 

планування та прогнозування податкових надходжень; 

– перевірки податкової звітності на предмет виявлення арифметичних та 

методологічних перевірок; 

– розроблення заходів підвищення ефективності податкового 

адміністрування. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати 

досліджень. 

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до семінарських, практичних занять, контрольних робіт 

(опрацювання лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних 

матеріалів, навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, 

періодики тощо). Виконання індивідуальних  завдань. 

Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних та курсових робіт. 

Опрацювання тестів для самостійної роботи. Підготовка до захисту 

курсової роботи та екзамену. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МПП 1.3  Соціальне страхування 

1 семестр 

Зміст 
Модуль 1 Теоретико-методологічні засади функціонування 

соціального страхування в Україні 

Змістовий модуль 1. Сутність та основний зміст соціального 



страхування 

Тема1Сутність, принципи й роль соціального страхування; 

Тема 2 Державне регулювання соціального страхування; 

Тема 3 Напрямки удосконалення соціального страхування в Україні;  

Тема4 Страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійного захворювання; 

Тема 5 Страхування з тимчасової втрати працездатності; 

Модуль 2 Механізм функціонування окремих видів соціального 

страхування 

Змістовий модуль2. Основні галузі соціального страхування; 

Тема 6 Страхування на випадок безробіття; 

Тема 7  Медичне страхування;                                                                                  

Тема8 Пенсійне страхування; 

Тема 9 Недержавне соціальне страхування. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Результати 

Знати: 

– процеси, що відбуваються у системі соціального страхування в умовах 

ринкової економіки; 

– закономірності та особливості соціальної політики держави; функцій 

та ролі фондів соціального страхування в системі державного 

соціального забезпечення; 

– основні елементи соціального страхування; 

– особливості розраховувати на основі даних офіційної статистики такі 

показники, як коефіцієнт заміщення, розмір внесків на соціальне 

страхування, розмір соціальних виплат, коефіцієнт страхового стажу, 

коефіцієнт заробітної плати, вплив рівня інфляції на розмір соціальних 

виплат. 

Вміти: 

– отримувати, аналізувати інформацію з базових питань програмного 

матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (монографій, 

статистичних щорічників, наукових статей, Інтернет тощо), ефективно 

організовувати свій робочий час. 

– застосовувати знання із соціального страхування у професійній 

діяльності в сучасних організаціях як відкритих соціокультурних 

системах. 

Мати навички: 

– здійснення ефективних міжособистісних комунікації, 

– удосконалення емоційних здібностей як інструменту розвитку у 

фахівців навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та 

групових рівнях. 



Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів.  
ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 
опрацюванніїї результатів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

90 15 - 15 60 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

МПП 1.4 Ринок фінансових послуг 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Сутність основних понять, засади організації ринку 

фінансових послуг і фінансового посередництва 

Змістовний модуль 1. Сутність основних понять, засади організації ринку 

фінансових послуг і фінансового посередництва 

Тема 1.Теоретичні основи функціонування ринку фінансових послуг 

Тема 2. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових 

послуг 

Тема 3. Захист прав споживачів небанківських фінансових послуг 

Тема 4. Фінансові послуги кредитних спілок 

Тема 5. Ломбардні послуги 

Тема 6. Лізингові послуги 

Тема 7. Факторингові послуги 

Модуль 2. Механізм організації, функціонування і надання 

фінансових послуг 

Змістовний модуль 2. Механізм організації, функціонування і надання 

фінансових послуг 

Тема 8.Фінансові послуги з управління майном при фінансуванні 

будівництва житла 

Тема 9. Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення 

Тема 10. Фінансові послуги інститутів спільного інвестування 

Тема 11. Фінансові послуги з довірчого управління 

Тема 12. Гарантійні фінансові послуги 

Тема 13. Лотерейні послуги та електронні фінансові послуги 

Тема 14. Fintech (Financialtechnology)послуги 

Тема 15. Фінансовий розвиток і фінансова інклюзія 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактногомислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміннявиявляти, ставити та вирішуватипроблеми.  



ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

Результати 

Знати: 

– економічний зміст та схеми надання окремих фінансових послуг; 

– фінансовий механізм функціонування фінансових установ різних 

видів; 

– характеристики фінансових послуг та конкурентні переваги та 

недоліки окремих видів послуг; 

– позиціонування фінансових послуг різних фінансових інститутів на 

фінансовому ринку в цілому і на окремих його сегментах; 

– роль та функції держави у регулюванні ринку фінансових послуг у 

цілому та окремих його сегментів. 

Вміти: 

вивчати та оцінювати: 

– ефективність використання фінансових послуг суб’єктами 

господарювання, фізичними особами та державними установами; 

– економічну та соціальну ефективність використання фінансових 

послуг в управлінні соціально-економічними процесами суб’єкта 

господарювання; 

– стан розвитку ринку фінансових послуг у цілому та окремих його 

сегментів. 

формувати: 

– ефективну фінансову політику для різних категорій споживачів 

фінансових послуг; 

– маркетингові стратегії фінансових установ різних видів; 

– державну політику регулювання та розвитку окремих сегментів ринку 

фінансових послуг. 

розраховувати:  

– обґрунтовані моделі використання фінансових послуг для різних сфер 

господарської діяльності, фінансів домогосподарств та державних 

фінансів. 

складати і обґрунтовувати плани: 

– фінансової діяльності суб’єктів господарювання та інших суб’єктів з 

використанням фінансових послуг; 

– розвитку окремих видів фінансових установ. 

організовувати: 

– діяльність фінансових підрозділів суб’єктів господарювання, які 

відповідають за управління фінансовою діяльністю; 

– роботу підпорядкованих фахівців з фінансів; 

– командну роботу з вирішення завдань з розробки та впровадження 

моделей використання фінансових послуг. 

Мати навички: 

– управліннякомплекснимидіямина ринку фінансових послуг та 

відповідальність за прийняттярішень у непередбачуванихумовах 

– навчання з високимрівнемавтономностів умовах цифровізації 

економіки  

– донесення до фахівців і нефахівцівінформації, ідей, проблем, рішень та 

власногодосвідущодо ринку фінансових послуг 

Програмні 

результати 

ПР08. Вміти застосовувати інновацій ніпідходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними.  



навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів.   

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. Написання 
Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 
лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 
навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 
Виконання індивідуальних завдань. 
Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Підготовка до іспиту. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМГСЕ 1 Національний банк і грошово-кредитна політика 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1Діяльність Центрального банку 

Змістовний модуль 1.Діяльність Центрального банку 

Тема 1 Мета і завдання Національного банку та форми реалізації його 

грошово-кредитної політики 

Тема 2 Емісія готівки і регулювання готівкового грошового обігу 

Тема 3 Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків 

Тема 4 Рефінансування  банків 

Модуль 2 Регулювання діяльності Національного банку 

Змістовний модуль 2. Регулювання діяльності Національного банку 

Тема 5 Організація та регулювання платіжної системи 

Тема 6 Валютне регулювання і контроль 

Тема 7 Банківський нагляд і форми його реалізації 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері  банківської 

справи.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем  у сфері банківської справи.   

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

банківської справи.    

Результати 

Знати: 

– організаційно-правовий статус центральних банків;  

– задачі та функції НБУ; 

– роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу;  

– методи рефінансування комерційних банків;  

– зміст, цілі, інструменти грошово-кредитної політики;  

– організацію системи банківського регулювання та нагляду; 

– роль НБУ у сфері валютного регулювання і валютного контролю;  

– основні елементи і характеристику платіжних систем, організацію 

розрахунків в Україні. 

Вміти: 



– застосовувати теоретичні знання для оцінки тенденцій розвитку 

грошово-кредитного ринку України;  

– аналізувати стан грошового ринку та банківської системи; 

– оцінювати основні монетарні параметри грошово-кредитної політики;  

– оцінювати ефективність грошово-кредитної (монетарної) політики, яку 

проводить центральний банк; 

– оцінювати дієвість інструментів реалізації грошово-кредитної   

політики; 

– аналізувати та оцінювати вплив таких монетарних інструментів як 

норматив обов'язкового резервування коштів банківською системою, 

облікова ставка НБУ, депозитний сертифікат НБУ, операції на 

відкритому ринку, операції на валютному ринку та стан грошово-

кредитного ринку; 

– оцінювати структуру і динаміку грошової маси в обігу України;  

– розраховувати економічні нормативи, що регламентують діяльність 

комерційних банків, і визначати рейтинг банків. 

Мати навички: 
– прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 
– подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним; 
– управління комплексними діями або проектами, відповідальності за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 
– визначення інструменти грошово-кредитного регулювання; 
– ефективного використання сучасних інформаційних технологій для 

збирання та інтерпретації даних, вибір методів та інструментальних 
засобів регулювання монетарного ринку. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

 ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері   банківської справи. 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері  банківської справи.   

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

банківської справи та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 
лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 
навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 
Виконання індивідуальних завдань. 
Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Підготовка до заліку. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 



 

2. Вибіркові компоненти ОП 
 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 1.1  Бюджетний менеджмент 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1 Теоретичні основи бюджетного менеджменту 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи бюджетного менеджменту 

Тема 1. Поняття та складові бюджетного менеджменту 

Тема 2. Бюджетний процес та його учасники. Органи оперативного 

управління бюджетом. 

Модуль 2 Система інституційного забезпечення бюджетного 

менеджменту та організація процедур 

Змістовний модуль 2.Система інституційного забезпечення бюджетного 

менеджменту та організація процедур 

Тема 3. Бюджетне планування як основа бюджетного менеджменту – 

методологія, завдання, принципи, методи, етапи проведення. 

Тема 4. Нормативно-правові основи організації ефективного виконання 

бюджету за його складовими. 

Тема 5. Інститути бюджетного менеджменту та їхфункції 

Тема 6. Звітність і контроль за виконанням бюджету та дотриманням 

бюджетного законодавства 

Загальні 

компетентності 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК11 Здатність організовувати процес дослідження в сфері державних 

фінансів, оцінювати ефективність процедури розроблення бюджету і 

системи державного фінансового контролю. 

Результати 

Знати:  

– нормативно-правові засади щодо управління бюджетними ресурсами 

країни відповідно до законодавчо визначених стадій бюджетного 

процесу; 

– допустимі межі бюджетного дефіциту, його причини та наслідки, 

джерела покриття 

– процес формування та взаємодії бюджетних показників в системі 

прогнозування і планування ; 

– порядок складання звітності щодо результатів, виконання бюджетів 

різних рівнів; 

– показники виконання бюджету; 

– регламентовані правила щодо послідовності складання, розгляду, 

затвердження і виконання бюджетів на кожен бюджетний рік; 

– методи та принципи бюджетного планування, їх розгляд та виявлення 

недоліків; 

– функції державних фінансових органів та фінансових інституцій, що 

беруть участь в бюджетному процесі. 

Вміти:   

– збалансовувати показники бюджету за його основними складовими; 

– читати і аналізувати фінансову звітність доходів, видатків, 



кредитування, фінансування та боргових зобов’язань, що згідно 

класифікації формують бюджет України; 

– аналізувати здійснення бюджетного планування на державному і 

місцевому рівнях. 

– аналізувати та застосовувати законодавчі, нормативні та інструктивні 

матеріали, що стосуються порядку та організації бюджетного процесу. 

Мати навички: 

– застосовувати методи контролю в порядку складання та виконання 

бюджетів;  

– визначати порушення в порядку складання, розгляду, затвердження та 

виконання бюджетів;  

– застосовувати методи контролю показників щодо виконання 

кошторисів бюджетних установ;  

– виявлення порушення за дотриманням законодавства при здійсненні 

суб’єктами зовнішнього та внутрішнього контролю; 

– читання фінансової звітності, що складається тим чи іншим об’єктом, 

який підлягає проведенню державного фінансового контролю згідно з 

законодавством. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях 
Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

ЗПРН18 Виявляти і враховувати зовнішні: макроекономічні і монетарні  

збудники змін економічного розвитку 

 
  

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 1.2 Поведінкові фінанси 

1 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Теоретичні та методичні основи поведінкових фінансів 

Змістовний модуль 1.Теоретичні та методичні основи поведінкових 

фінансів 

Тема 1.Вступ в поведінкові фінанси. Психологія прийняття рішень. 

Тема 2. Поведінка в умовах ризику і невизначеності. Теорія перспектив. 

Тема 3. Нераціональна поведінка людини раціональної: причини і 

наслідки 

Тема 4. Застосування поведінкових ефектів в бізнесі і у житті: евристики 

або емпіричні правила  



Тема 5. Альтернативні теорії прийняття рішень. Поведінкова теорія ігор.  

Тема 6. Проектування економічних процесів з урахуванням поведінкових 

ефектів. Концепція Nudge. 

Тема 7. Розроблення ефективних інвестиційних стратегій 

Модуль 2. Поведінкові інструменти архітектури вибору в прийнятті 

фінансових рішень 

Змістовний модуль 2.Поведінкові інструменти архітектури вибору в 

прийнятті фінансових рішень 

Тема 8. Ринки капіталу. Аналіз передумов гіпотези ефективного ринку 

(ГЕР) 

Тема 9.Аномалії ринку капіталу і моделі ціноутворення активів 

Тема 10. Моделювання ринку капіталів. Фінансові бульбашки. 

Тема 11. Структура капіталу: поведінковий підхід. Первинне розміщення 

акцій (ІРО) 

Тема 12. Дивідендна політика: поведінковий підхід 

Тема 13. Управління вартістю компанії в умовах неефективного ринку 

Тема 14. Оперативне управління ринковою вартістю 

Загальні 

компетентності 

ЗК4. Вміннявиявляти, ставити та вирішуватипроблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК13 Здатність вивчати поведінкові реакції людей при зміні 

економічних умов у взаємовідносинах, науково осмислювати та оцінювати 

поведінкові ефекти і використовувати їх для проектування економічних 

процесів. 

Загальні 

компетентності 

Знати: 

– економічний зміст поведінкових фінансів; 

– відмінності між традиційними та поведінковими фінансами; 

– характеристики раціонального і нераціонального економічного агента; 

– знати причини нераціональної поведінки та наслідки; 

– психологію менеджерів і прийняття ними економічних рішень; 

– фактори, що стримують раціональну поведінку; 

– знати індивідуальну психологію інвесторів; 

– можливості держави у застосуванні головних концепцій поведінкових 

фінансів; 

– аномалії ринку капіталу і моделі ціноутворення активів; 

– фактори, що впливають на рішення трейдерів; 

– знати поведінкові теорії структури капіталу; 

– проблеми дивідендної політики в сучасних фінансах; 

– аномальні реакції ринку на зміну дивідендної політики; 

– поведінкові стратегії управління вартістю; 

– зв'язок інформаційного шуму і вартості компанії. 

Вміти: 

– –приймати обґрунтовані фінансові рішення в умовах ризику і 

невизначеності; 

– застосовувати теорію перспектив; 

– розрізняти поведінкові ефекти, евристики, ілюзії та емпіричні правила; 

– застосувати поведінкові ефектив бізнесі, громадському секторі та в 

особистому житті; 

– створювати більш реалістичну поведінку в економічних моделях; 

– уникати маніпуляцій нашими економічними і фінансовими рішеннями; 

– створювати комерційно успішні продукти і зручні для людей; 



– створювати додаткову цінність товарів і послуг для споживачів; 

– робити оптимальний дизайн вибору;  

– організовувати економічні процеси, враховуючи ірраціональну 

поведінку людей; 

– формувати системи і моделі фінансів, враховуючи закономірності 

поведінки;   

– отримувати вигоду зі своїх нелогічних вчинків; 

– проектувати економічні процеси з врахуванням поведінкових ефектів; 

– –здійснювати архітектуру середовища для зміни поведінки 

економічних агентів; 

– –аналізувати передумови гіпотези ефективного ринку (ГЕР) і робити 

коригування враховуючи поведінкові ефекти; 

– оцінювати ринкові аномалії  і враховувати їх у моделі САРМ 

(CapitalAssetsPricingModel); 

– моделювати нераціональне ціноутворення на ринку капіталу; 

– формувати структуру капіталу враховуючи поведінкові теорії; 

– формувати дивідендну політику враховуючи поведінковий ефекти; 

– реалізовувати модель прийняття рішень компаніями про виплату 

дивідендів; 

– управляти вартістю компанії в умовах неефективного ринку; 

– самостійно досліджувати влив різних факторів на поведінку суб’єктів 

фінансів і формувати стратегії їх розвитку. 

Мати навички: 

– управління комплексними діями щодо реалізації концепції Nudge та  

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 

– навчання з високим рівнем автономності в умовах цифровізації 

економіки; 

– донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень 

та власного досвіду щодо поведінкових фінансів. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів.  

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

ЗПРН17 Оцінювати можливі наслідки  ірраціональної поведінки 

економічних агентів і їх вплив на тенденції розвитку окремих економічних 

процесів 

ЗПРН18 Виявляти і враховувати зовнішні: макроекономічні і монетарні  

збудники змін економічного розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 

лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 

навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 

Виконання індивідуальних завдань. 

Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи та розроблення презентацій. Підготовка до 

заліку. 

Оцінка Залік у 2 семестрі 



результатів 

навчання 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП2.1  Управління фінансовою санацією 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Сутність фінансової санації на підприємстві 

Змістовний модуль 1.Сутність фінансової санації на підприємстві 

Тема 1. Економічна сутність кризи підприємства 

Тема 2. Механізм фінансової санації на підприємстві 

Тема 3. Санаційний контролінг 

Тема4. Управління  джерелами фінансової санації підприємства 

Модуль 2. Економіко-правові засади реструктуризації та ліквідації 

підприємства 

Змістовний модуль 2.Економіко-правові засади реструктуризації та 

ліквідації підприємства 

Тема 5. Банкрутство та ліквідація підприємства 

Тема 6. Управління санаційною реструктуризацією підприємства 

Тема 7. Санаційний аудит 

Тема 8. Сутність та особливості угод злиття та поглинання підприємств 

Загальні 

компетентності 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК10 Здатність до узагальнення теоретичних положень організації 

господарської діяльності та аналізу діючої практики ведення бізнесу у 

сфері дорожнього будівництва і транспортних перевезень, уміння виявити 

проблеми і розробити заходи їх подолання, формувати систему 

інформаційного забезпечення керівництва підприємством. 

Результати 

Знати:  

– сутність фінансової санації підприємства; 

– принципи і методи фінансової підтримки санації підприємства; 

– види санації; 

– порядок фінансування санаційних заходів; 

– внутрішні джерела фінансування санації; 

– зовнішні джерела фінансування санації; 

– сутність та види реструктуризації підприємства; 

– форми реорганізації підприємства; 

– сутність та методи санаційного аудиту; 

– економічну сутність банкрутства; 

– види банкрутства. 

Вміти:  

– критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття 

реалізації фінансової санації підприємства; 

– складати план санації; 

– застосовувати прийоми та методику проведення санаційного аудиту; 

– застосовувати методику проведення санаційної реструктуризації та 

реорганізації підприємств; 

– здійснювати аналіз операційної, інвестиційної та інноваційної 

діяльності організації, використовувати результати для підготовки 

управлінських рішень з питань фінансової санації підприємства; 

– демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 



методів планування, прогнозування, спостереження, опису, 

ідентифікації, експертної стратегічної та оперативної діагностики 

фінансово-господарської діяльності підприємства; 

– застосовувати набуті знання на практиці. 

Мати навички: 

– організації та проведення санації підприємства;  

– ефективного використання сучасних інформаційних технологій для 

планування та прогнозування діяльності підприємства; 

– перевірки фінансового стану підприємства та виявлення можливих загроз 

щодо його подальшого функціонування; 

– розроблення заходів моніторингу фінансового стану підприємства та 

виходу з фінансової кризи підприємства; 

– застосовувати концептуальні знання набуті під час навчання. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

ЗПРН15 Здійснювати пошук оптимальних рішень в різних сферах 

фінансових відносин з урахуванням реалізації клієнтоорієнтованих 

принципів організації господарської діяльності та збалансованості 

інтересів всіх суб’єктів економіки 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 

лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 

навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 

Виконання індивідуальних завдань. 

Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Підготовка до заліку. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 2.2  Антикризове управління діяльністю підприємств ДТК 

2 семестр 



Зміст 

Модуль 1. Основи антикризового управління діяльністю 

підприємства ДТК 

Змістовний модуль 1. Основи антикризового управління діяльністю 

підприємства ДТК 

Тема 1. Економічна сутність кризи підприємства.  

Тема 2. Механізм антикризового управління на підприємстві 

Тема 3. Контролінг як складова системи антикризового управління  

Тема4. Система раннього попередження та реагування 

Модуль 2. Економіко-правові засади реструктуризації та ліквідації 

підприємства 

Змістовний модуль 2. Економіко-правові засади реструктуризації та 

ліквідації підприємства 

Тема 5. Реструктуризація підприємства в системі антикризового 

управління  

Тема 6. Санація в антикризовому управлінні 

Тема 7. Ризики в антикризовому управлінні. 

Тема 8. Економічна безпека підприємства 

Тема 9. Банкрутство підприємства 

Загальні 

компетентності 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК10 Здатність до узагальнення теоретичних положень організації 

господарської діяльності та аналізу діючої практики ведення бізнесу у 

сфері дорожнього будівництва і транспортних перевезень, уміння виявити 

проблеми і розробити заходи їх подолання, формувати систему 

інформаційного забезпечення керівництва підприємством. 

Результати 

Знати:  

– основні причини кризового стану підприємств; 

– основні види криз підприємства; 

– економічну суть антикризових процедур на підприємствах; 

– форми та методи реалізації антикризових процедур на підприємствах; 

– види санації; 

– порядок фінансування санаційних заходів; 

– внутрішні джерела фінансування санації; 

– зовнішні джерела фінансування санації; 

– сутність та види реструктуризації підприємства; 

– форми реорганізації підприємства; 

– сутність та методи санаційного аудиту; 

– економічну сутність банкрутства; 

– види банкрутства. 

Вміти:  

– критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття 

реалізації антикризового управління підприємства; 

– застосовувати на практиці показники діагностики платоспроможності 

підприємства та робити аналітичні висновки при оцінці динаміки цих 

показників; 

– розраховувати нормативні критерії платоспроможності підприємств; 

– складати програму антикризових заходів підприємства; 

– застосовувати прийоми та методику проведення санаційного аудиту; 

– застосовувати методику проведення реструктуризації та реорганізації 



підприємств; 

– демонструвати знання та розуміння основних підходів до застосування 

методів планування, прогнозування, спостереження, опису, 

ідентифікації, експертної стратегічної та оперативної діагностики 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 

– застосовувати набуті знання на практиці. 

Мати навички: 

– організації та проведення антикризових заходів на підприємстві;  

– ефективного використання сучасних інформаційних технологій для 

планування та прогнозування діяльності підприємства; 

– перевірки фінансового стану підприємства та виявлення можливих загроз 

щодо його подальшого функціонування; 

– розроблення заходів моніторингу фінансового стану підприємства та 

виходу з фінансової кризи підприємства; 

– застосовувати концептуальні знання набуті під час навчання. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

ЗПРН15 Здійснювати пошук оптимальних рішень в різних сферах 

фінансових відносин з урахуванням реалізації клієнтоорієнтованих 

принципів організації господарської діяльності та збалансованості 

інтересів всіх суб’єктів економіки 

ЗПРН16 Оцінювати бізнес стратегії підприємств дорожньо-транспортного 

комплексу з урахуванням можливого прояву ринкових, фінансових та 

інших ризиків 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 

лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 

навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 

Виконання індивідуальних завдань. 

Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Підготовка до заліку. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 
Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 3.1 Фінансовий контролінг на підприємствах дорожньо-

транспортного комплексу 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Сутність основних понять, засади організації фінансового 

контролінгу на транспортному підприємстві 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового контролінгу 

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 

Тема 2. Фінансовий контролінг в системі управління транспортним 

підприємством 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 



Тема4. Методи обліку та управління витратами 

Змістовний модуль 2. Системи обліку і калькулювання витрат  

Тема 5. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Тема 7. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 

Модуль 2. Аналіз і планування діяльності підприємства 

Змістовний модуль 3. Аналіз інформації для прийняття управлінських 

рішень 

Тема 8. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

Тема 10. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінка її 

виконання 

Змістовний модуль 4. Бюджетування і контроль на транспортному 

підприємстві 

Тема 11. Система планування та бюджетування на транспортному 

підприємстві 

Тема 12. Облік і контроль за центрами відповідальності 

Загальні 

компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК2 Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК10 Здатність до узагальнення теоретичних положень організації 

господарської діяльності та аналізу діючої практики ведення бізнесу у 

сфері дорожнього будівництва і транспортних перевезень, уміння виявити 

проблеми і розробити заходи їх подолання, формувати систему 

інформаційного забезпечення керівництва підприємством. 

Результати 

Знати: 

– сутність, завдання і теоретичні засади фінансового контролінгу на 

транспортному підприємстві;  

– теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння 

практикою фінансового контролінгу;  

– характерні ознаки фінансового контролінгу та складові його 

організації;  

– види інформаційних джерел фінансового контролінгу;  

– етапи та напрями фінансового контролінгу на транспортному 

підприємстві;  

– інструменти і методи фінансового контролінгу на транспортному 

підприємстві;  

– методику управлінського аналізу виробничої діяльності. 

Вміти: 

 аналізувати витрати різними методами та знаходити точку 

беззбитковості;  

 контролювати витрати за центрами відповідальності, правильно 

розподіляти накладні витрати між видами продукції;  

 визначати собівартість готової продукції різними системами обліку і 

калькулювання витрат;  

 здійснювати поточне та стратегічне планування та бюджетування на 

підприємстві;  

 координувати зусилля менеджерів різних рівнів на досягнення 

загальної мети;  

 оцінювати прибутковість і доцільність тієї або іншої комерційної 



операції. 

Мати навички: 

 прогнозувати показники фінансово-економічного стану підприємства; 

 забезпечувати керівництво оперативною інформацією про стан витрат 

на підприємстві. 

Програмні 
результати 
навчання 

спеціальності 
(ПРН) 

ПР9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; 

ПР12.Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів; 

ПР13.Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

Програмні 
результати 

навчанняспеціал
ьності визначені 

ВНЗ (ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

ЗПРН15 Оцінювати бізнес стратегії підприємств дорожньо-транспортного 

комплексу з урахуванням можливого прояву ринкових, фінансових та 

інших ризиків 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять (опрацювання лекційного матеріалу, 

навчальної літератури, спеціальних інформаційних джерел, періодики 

тощо); опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне 

опрацювання згідно з робочою програмою; написання курсової; 

опрацювання тестів для самостійної роботи; підготовка до захисту 

курсової роботи та екзамену. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 3.2 Цифровізація грошово-кредитних відносин у зарубіжних 

країнах 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Сутність цифровізації грошово-кредитних відносин 

Змістовний модуль 1.Сутність цифровізації грошово-кредитних відносин 

Тема 1. Цифровізація грошової системи: суть та основні етапи розвитку 

Тема 2. Цифровізація кредитної системи: сутність та структура 

Тема 3. Грошово-кредитна політика: сутність та еволюція розвитку 

Тема 4. Міжнародні валютно-фінансові установи 

Модуль 2. Цифровізація грошово-кредитної система у зарубіжних 

країнах 

Змістовний модуль 2. Цифровізація грошово-кредитної система у 

зарубіжних країнах 

Тема 5. Цифровізація грошово-кредитної системи Великобританії 

Тема 6. Цифровізація грошово-кредитної системи США 

Тема 7. Цифровізація грошово-кредитної системи Китаю 

Тема 8. Цифровізація грошово-кредитної системи Німеччини 

Загальні 

компетентності 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 



Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК12 Здатність оцінювати світовий досвід регулювання грошово-

кредитних відносин, вивчати зарубіжні практики застосування цифрових 

та інших інноваційних фінансових інструментів,використовувати цей 

досвід при розроблення наукових положень реалізації монетарної 

політики держави. 

Результати 

Знати:  

 основні загальні тенденції та етапи розвитку цифровізації грошових і 

кредитних систем зарубіжних країн,  

 розуміти характер впливу різних чинників та історичних подій на 

формування цифровізації грошових і кредитних систем,  

 особливості розвитку й сучасного стану та структури цифровізації 

грошових і кредитних систем зарубіжних країн. 

Вміти:  

 на основі систематизації та субординації знань визначити 

закономірності розвитку цифровізації грошово-кредитних і 

банківських систем;  

 аналізувати сучасні тенденції в розвиткуцифровізації грошових і 

кредитних систем зарубіжних країн (США, Німеччини, Китаю, 

Великої Британії, Франції, Італії, Канади, Росії);  

 зважаючи на досвід зарубіжних країн, оцінювати ситуацію та 

пояснювати характер впливу світових тенденцій і зовнішніх чинників 

на цифровізаціювітчизняної грошової та банківської системи;  

 прогнозувати напрями і можливі загрози щодо розвитку 

цифровізаціїгрошових і кредитних систем постсоціалістичних країн з 

огляду на досвід країн Західної Європи та Латинської Америки 

 застосовувати набуті знання на практиці. 

Мати навички: 

 аналізу сучасних тенденції розвитку цифровізаціїгрошових і кредитних 

систем зарубіжних країн (США, Німеччини, Китаю, Великої Британії, 

Франції, Італії, Канади, Росії);  

 оцінки ситуації та характеру впливу світових тенденцій і зовнішніх 

чинників нацифровізацію вітчизняної грошової та банківської системи;  

 адаптації загальнотеоретичних знань до діяльності сучасної 

банківської системи України;  

 відбору, опрацювання й узагальнення статистичного матеріалу за 

темами курсу. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 

лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 

навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 

Виконання індивідуальних завдань. 



Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Підготовка до екзамену. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 4.1  Державний фінансовий контроль 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1 Теоретичні основи державного фінансового контролю 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи державного фінансового 

контролю 

Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю 

Тема 2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика 

Тема 3. Система державного внутрішнього фінансового контролю в 

Україні 

Модуль 2 Організація державного фінансового контролю та 

узагальненняйого результатів. 

Змістовний модуль 2. Організація державного фінансового контролю та 

узагальнення його результатів. 

Тема 4. Суб’єкти, що здійснюють зовнішній фінансовий контроль, їх види 

та функції 

Тема 5. Координація діяльності та взаємовідносин  суб’єктів державного 

фінансового контролю 

Тема 6. Кадрове та матеріальне забезпечення державного фінансового 

контролю 

Загальні 

компетентності 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК11 Здатність організовувати процес дослідження в сфері державних 

фінансів, оцінювати ефективність процедури розроблення бюджету і 

системи державного фінансового контролю.  

Результати 

Знати:  

 історію розвитку державного фінансового контролю на теренах 

України; 

 законодавчі акти, нормативно інструктивні документи, що стосуються 

організації та проведення державного фінансового контролю  

 об’єкти та суб’єкти державного фінансового контролю;  

 організаційні засади здійснення державного фінансового контролю 

України; 

 принципи та класифікацію державного фінансового контролю  

 методологію, методи, та засоби державного фінансового контролю; 

 особливості організації фінансового контролю контролюючими 

органами; 

 державний фінансовий контроль у країнах світового співтовариства;  

 перспективні напрями вдосконалення та розвитку системи фінансового 

контролю. 



Вміти: 

 аналізувати та застосовувати законодавчі, нормативні та інструктивні 

матеріали, що стосуються порядку та організації державного 

фінансового контролю;  

 застосовувати методи контролю в порядку складання та виконання 

бюджетів;  

 визначати порушення в порядку складання, розгляду, затвердження та 

виконання бюджетів;  

 застосовувати методи контролю показників щодо виконання 

кошторисів бюджетних установ;. 

Мати навички: 

 виявлення порушення за дотриманням законодавства при здійсненні 

суб’єктами зовнішнього та внутрішнього контролю; 

 читання фінансової звітності, що складається тим чи іншим об’єктом, 

який підлягає проведенню державного фінансового контролю згідно з 

законодавством. 

Програмні 
результати 
навчання 

спеціальності 
(ПРН) 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументованопредставлятирезультатидослідженьусно і 

письмово, брати участь у фаховихдискусіях 

 

Програмні 
результати 

навчанняспеціал
ьності визначені 

ВНЗ (ЗПРН) 

ЗПРН18 Виявляти і враховувати зовнішні: макроекономічні і монетарні  

збудники змін економічного розвитку 

 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 4.2 Управлінський облік 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Методи управлінського обліку виробничих витрат і 

системи калькулювання виробництва  

Змістовний модуль 1. Методи управлінського обліку виробничих витрат і 

системи калькулювання виробництва 

Тема 1. Управлінський облік: сутність, основні елементи  

Тема 2. Організація управлінського обліку на підприємстві  

Тема 3. Функції та значення витратного механізму підприємства  

Тема 4. Управлінський облік витрат за економічними елементами та 

статтями калькуляції  

Тема 5.  Управлінський аспект обліку доходів і визначення результатів за 

видами діяльності, структурними підрозділами та видами продукції  

Тема 6. Проблеми удосконалення управлінського обліку витрат на 



виробництво і системи калькулювання  

Модуль 2. Стратегічний облік  

Змістовний модуль 2. Стратегічний облік 

Тема 7. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва та прибутку 

Тема 8. Бюджетне планування та контроль  

Тема 9. Управлінський облік у різних сферах діяльності 

Тема 10. Внутрішня звітність підприємства та її взаємозв’язок з 

фінансовою звітністю 

Загальні 

компетентності 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК10 Здатність до узагальнення теоретичних положень організації 

господарської діяльності та аналізу діючої практики ведення бізнесу у 

сфері дорожнього будівництва і транспортних перевезень, уміння виявити 

проблеми і розробити заходи їх подолання, формувати систему 

інформаційного забезпечення керівництва підприємством. 

Результати 

Знати:  

 сутність, роль і розвиток управлінського обліку;  

 концептуальні основи дисципліни; - теорію прийняття рішень та 

планування; - 

 значення кодів рахунків «Плану рахунків»;  

 класифікацію витрат.  

Вміти:  

 формувати облікову політику підприємства з питань розподілу витрат 

підприємства;  

 організовувати діловодство, документування операцій та 

документообіг;  

 організувати роботу облікового апарату, матеріальної 

відповідальності. 

 організувати облік зовнішньоекономічної діяльності. 

Мати навички: 

– організації обліку операцій руху активів і пасивів підприємства;  

– організації економічного аналізу на підприємстві;  

– організації управлінського обліку в умовах застосування комп’ютерної 

техніки. 

Програмні 
результати 
навчання 

спеціальності 
(ПРН) 

ПР06. Доступно і аргументованопредставлятирезультатидослідженьусно і 

письмово, брати участь у фаховихдискусіях.  

ПР09. Застосовуватиуправлінськінавички у сферіфінансів, 

банківськоїсправи та страхування.  

ПР10. Здійснюватидіагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

ПР12. Обґрунтувативибірваріантівуправлінськихрішень у сферіфінансів, 

банківськоїсправи та страхування та оцінюватиїхефективність з 

урахуваннямцілей, наявнихобмежень, законодавчих та етичнихаспектів.  
ПР13. Оцінюватиступіньскладностізавдань при плануваннідіяльності та 
опрацюванніїїрезультатів. 

Програмні 
результати 

навчанняспеціал
ьності визначені 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 



ВНЗ (ЗПРН) ЗПРН15 Здійснювати пошук оптимальних рішень в різних сферах 

фінансових відносин з урахуванням реалізації клієнтоорієнтованих 

принципів організації господарської діяльності та збалансованості 

інтересів всіх суб’єктів економіки 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 5.1 Фінанси домогосподарств 

1 семестр 

Зміст 

Модуль 1. Фінанси домогосподарств та управління ними 

Змістовний модуль 1. Фінанси домогосподарств та управління ними 

Тема 1. Суть і функції фінансів домогосподарств 

Тема 2. Фінансове планування та управління бюджетом домогосподарства. 

Тема 3. Заощадження. Інструменти збереження і примноження капіталу. 

Тема 4.Співпраця домогосподарств з фінансовими інституціями та 

фінансова безпека 

Модуль 2. Теоретичні та методичні основи поведінкових фінансів 

Змістовний модуль 2. Теоретичні та методичні основи поведінкових 

фінансів 

Тема 5.Вступ в поведінкові фінанси. Психологія прийняття рішень. 

Тема 6. Нераціональна поведінка людини раціональної: причини і 

наслідки 

Тема 7. Застосування поведінкових ефектів в бізнесі і у житті: евристики 

або емпіричні правила  

Тема 8. Альтернативні теорії прийняття рішень. Теорія ігор.  

Загальні 

компетентності 

ЗК4. Вміннявиявляти, ставити та вирішуватипроблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК13 Здатність вивчати поведінкові реакції людей при зміні 

економічних умов у взаємовідносинах, науково осмислювати таоцінювати 

поведінкові ефекти і використовувати їх для проектування економічних 

процесів. 

Результати 

Знати: 

– сутність фінансів домогосподарств та їх функції; 

– принципи і методи фінансового планування; 

– види сімейного бюджету; 

– джерела доходів домогосподарства; 

– напрями видатків домогосподарства; 

– цілі і завдання формування заощаджень; 

– інструменти інвестування домогосподарства; 

– співпраця домогосподарства з фінансово-кредитними інститутами; 



– економічний зміст поведінкових фінансів; 

– відмінності між традиційними та поведінковими фінансами; 

– характеристики раціонального і нераціонального економічного агента; 

– знати причини нераціональної поведінки та наслідки; 

– психологію менеджерів і прийняття ними економічних рішень; 

– фактори, що стримують раціональну поведінку; 

– знати індивідуальну психологію інвесторів. 

Вміти: 

– складати особистий фінансовий план; 

– аналізувати власні активи і пасиви; 

– формувати і аналізувати особистий бюджет; 

– визначати ефективність управління фінансами домогосподарства; 

– визначати розмір можливих заощаджень; 

– обирати інструмент для інвестування та розраховувати вигоду різними 

методами;  

– визначати найкращий комерційний банк для депозиту; 

– приймати обґрунтовані фінансові рішення в умовах ризику і 

невизначеності; 

– застосовувати теорію перспектив; 

– розрізняти поведінкові ефекти, евристики, ілюзії та емпіричні правила; 

– застосувати поведінкові ефектив бізнесі, громадському секторі та в 

особистому житті; 

– створювати більш реалістичну поведінку в економічних моделях; 

– уникати маніпуляцій нашими економічними і фінансовими рішеннями; 

– створювати комерційно успішні продукти і зручні для людей; 

– створювати додаткову цінність товарів і послуг для споживачів; 

– робити оптимальний дизайн вибору;  

– організовувати економічні процеси, враховуючи ірраціональну 

поведінку людей; 

– отримувати вигоду зі своїх нелогічних вчинків; 

– проектувати економічні процеси з врахуванням поведінкових ефектів; 

– самостійно досліджувати влив різних факторів на поведінку і 

формувати особисті фінансові стратегії. 

Мати навички: 

– управління комплексними діями щодо реалізації концепції Nudge та  

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 

– навчання з високимрівнемавтономностів умовах цифровізації 

економіки; 

– донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень 

та власного досвіду щодо поведінкових фінансів. 

Програмні 
результати 
навчання 

спеціальності 
(ПРН) 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів 

і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів.  

ПР14.Обгрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за результатами досліджень.  

Програмні 
результати 

навчанняспеціал
ьності визначені 

ВНЗ (ЗПРН) 

ЗПРН17 Оцінювати можливі наслідки  ірраціональної поведінки 

економічних агентів і їх вплив на тенденції розвитку окремих економічних 

процесів 

 



Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, екзамену. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 1 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 
ВМПП5.2 Проектне фінансування 

Зміст 

Модуль 1 Теорія проектного фінансування 

Змістовний модуль 1.Теоретичні засади проектного фінансування 

Тема 1. Теоретичні засади проектного фінансування 

Змістовний модуль 2. Організація проектного фінансування 

Тема 2. Організація проектного фінансування 

Модуль 2 Практичні аспекти фінансування інвестиційних проектів 
Змістовний модуль 3. Методи проектного фінансування 

Тема 3. Методи проектного фінансування 

Змістовний модуль 4. Участь фінансових установ у проектному 

фінансуванні 

Тема 4. Участь фінансових установ у проектном уфінансуванні 

Змістовний модуль5 Оцінювання майна суб’єктів 

проектногофінансування 

Тема 5. Оцінювання майна суб’єктів проектного фінансування 

Змістовний модуль6 Фінансування інноваційних проектів 

Тема 6. Фінансування інноваційних проектів 

Загальні 

компетентності 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК10 Здатність до узагальнення теоретичних положень організації 

господарської діяльності та аналізу діючої практики ведення бізнесу у 

сфері дорожнього будівництва і транспортних перевезень, уміння виявити 

проблеми і розробити заходи їх подолання, формувати систему 

інформаційного забезпечення керівництва підприємством. 

Результати 

Знати: 

– сутність, завдання і теоретичні засади основних видів проектного 

фінансування;  

– теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння 

практикою фінансування інвестиційних проектів;  

– характерні ознаки проектного фінансування та складові його 

організації; методику оцінювання інвестиційних проектів;  

– етапи та напрями передінвестиційних досліджень;  

– інструменти і методи управління інвестиційними проектами;  

– складові фінансового забезпечення інвестиційних проектів;  

– учасників ринку проектного фінансування та їхні функції;  

– особливості фінансування інноваційних та венчурних проектів; 

– характеристику і зміст фінансування інвестиційних проектів за участю 



міжнародних фінансово-кредитних установ. 

Вміти: 

– аналізувати інвестиційний ринок, бізнес-плани інвестиційних проектів, 

портфель цінних паперів та реальних інвестиційних проектів, порядок 

організації проектного фінансування;  

– планувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів, механізм 

бюджетування інвестиційного проекту, організацію управління 

проектами;  

– визначати об’єкти проектного фінансування, оптимальну структуру 

джерел фінансування інвестиційних проектів, методи і форми 

фінансування проектів;  

– організовувати корпоративне фінансування інвестиційних проектів;  

– координувати діяльність структурних підрозділів щодо формування 

портфеля цінних паперів, фінансування інвестиційних проектів, 

оцінювання об’єктів бізнесу;  

– оцінювати можливості участі банку у фінансуванні інвестиційних 

проектів, фінансові інструменти, інвестиційні проекти, інвестиційну 

кредитоспроможність позичальників, майно та майнові права, ризики 

проектного фінансування та інструменти управління ними. 

Мати навички: 

 організовувати корпоративне фінансування інвестиційних проектів; 

 розробляти бізнес-план і бюджет інвестиційного проекту, інвестиційну 

політику банку. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

ПР9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень; 

ПР14. Обгрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за результатами досліджень. 

Програмні 

результати 

навчанняспеціал

ьності визначені 

ВНЗ (ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

ЗПРН15 Здійснювати пошук оптимальних рішень в різних сферах 

фінансових відносин з урахуванням реалізації клієнтоорієнтованих 

принципів організації господарської діяльності та збалансованості 

інтересів всіх суб’єктів економіки 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15  15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять (опрацювання лекційного матеріалу, 

навчальної літератури, спеціальних інформаційних джерел, періодики 

тощо); опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне 

опрацювання згідно з робочою програмою; написання курсової; 

опрацювання тестів для самостійної роботи; підготовка до екзамену. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Екзамен у 2 семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 6.1 Грошово-кредитні системи у зарубіжних країнах 

1 семестр 

Зміст 
Модуль 1. Сутність грошово-кредитної системи 

Змістовний модуль 1. Сутність грошово-кредитної системи 

Тема 1. Грошові системи: суть та основні етапи розвитку 



Тема 2. Кредитні системи: сутність та  структура 

Тема 3. Грошово-кредитна політика: сутність та еволюція розвитку 

Тема 4. Міжнародні валютно-фінансові установи 

Модуль 2. Грошово-кредитна система у зарубіжних країнах 

Змістовний модуль 2.Грошово-кредитна система у зарубіжних країнах 

Тема 5. Грошово-кредитна система Великобританії 

Тема 6. Грошово-кредитна система США 

Тема 7. Грошово-кредитна система. Японії 

Тема 8.Грошово-кредитна система. Німеччини 

Загальні 

компетентності 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК12 Здатність оцінювати світовий досвід регулювання грошово-

кредитних відносин, вивчати зарубіжні практики застосування цифрових 

та інших інноваційних фінансових інструментів,використовувати цей 

досвід при розроблення наукових положень реалізації монетарної 

політики держави. 

Результати 

Знати:  

 основні загальні тенденції та етапи розвитку грошових і кредитних 

систем зарубіжних країн,  

 розуміти характер впливу різних чинників та історичних подій на 

формування грошових і кредитних систем,  

 особливості розвитку й сучасного стану та структури грошових і 

кредитних систем зарубіжних країн. 

Вміти:  

 на основі систематизації та субординації знань визначити 

закономірності розвитку грошово-кредитних і банківських систем;  

 аналізувати сучасні тенденції в розвитку грошових і кредитних систем 

зарубіжних країн (США, Німеччини, Японії, Великої Британії, 

Франції, Італії, Канади, Росії);  

 зважаючи на досвід зарубіжних країн, оцінювати ситуацію та 

пояснювати характер впливу світових тенденцій і зовнішніх чинників 

на вітчизняну грошову та банківську системи;  

 прогнозувати напрями і можливі загрози щодо розвитку грошових і 

кредитних систем постсоціалістичних країн з огляду на досвід країн 

Західної Європи та Латинської Америки 

 застосовувати набуті знання на практиці. 

Мати навички: 

 аналізу сучасних тенденції розвитку грошових і кредитних систем 

зарубіжних країн (США, Німеччини, Японії, Великої Британії, 

Франції, Італії, Канади, Росії);  

 оцінки ситуації та характеру впливу світових тенденцій і зовнішніх 

чинників на вітчизняну грошову та банківську системи;  

 адаптації загальнотеоретичних знань до діяльності сучасної 

банківської системи України;  

 відбору, опрацювання й узагальнення статистичного матеріалу за 

темами курсу. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності 



(ПРН) ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 

та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до практичних занять, контрольних робіт (опрацювання 
лекційного матеріалу, законодавчих та інших нормативних матеріалів, 
навчальної літератури, спеціальних джерел і інформації, періодики тощо). 
Виконання індивідуальних завдань. 
Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання 

згідно з робочою програмою. Написання контрольних робіт. Опрацювання 

тестів для самостійної роботи. Підготовка до заліку. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1семестрі 

 

Шифр, назва 

дисципліни, 

семестр 

ВМПП 6.2 Макроекономічний аналіз та монетарна політика 

2 семестр 

Зміст 

Модуль 1 Сутність монетарної політики 

Змістовний модуль 1. Сутність монетарної політики 

Тема 1 Поняття, складові та режими монетарної політики 

Тема 2 Інфляційне таргетування 

Тема 3 Монетарне таргетування 

Тема 4 Таргетуванняобмінного курсу 

Модуль 2  Інструментимонетарної політики 

Змістовний модуль 2. Інструментимонетарної політики 

Тема 5 Канали та інструменти монетарної політики 

Тема 6 Інструменти грошово-кредитної політики 

Тема 7 Валютне регулювання і контроль 

Загальні 

компетентності 

 ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

банківської справи.   

Компетентності 

визначені ЗВО 

ЗФК12 Здатність оцінювати світовий досвід регулювання грошово-

кредитних відносин, вивчати зарубіжні практики застосування цифрових 

та інших інноваційних фінансових інструментів,використовувати цей 

досвід при розроблення наукових положень реалізації монетарної 

політики держави. 

Результати 

Знати 

 Механізм мультиплікації грошової бази банківською системою та 

грошовий мультиплікатор. 

 Порядок організації та регулювання готівкового обігу 

 Причини порушення рівноваги на грошовому ринку 

 Методи усунення незбалансованості між попитом і пропозицією на 



грошовому ринку 

 Наслідки застосування різних методів регулювання грошового ринку 

Вміти 

 Проводити макроекономічний аналіз стану збалансованості 

монетарного ринку 

 Визначати агрегатну структуру грошової маси 

 Розраховувати показники і індикатори рівноваги на грошовому ринку 

 Визначати величину грошового мультиплікатора 

Мати навички: 
 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 
 подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним; 
 управління комплексними діями або проектами, відповідальності за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 
 визначення інструменти грошово-кредитного регулювання; 
 ефективного використання сучасних інформаційних технологій для 

збирання та інтерпретаціїданих, вибір методів та інструментальних 
засобів регулювання монетарного ринку. 

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

(ПРН) 

  ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

 ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 

сфері  банківської справи. 

  ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності  

  ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері  банківської справи.   

 ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

банківської справи та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.   

Програмні 

результати 

навчання 

спеціальності 

визначені ВНЗ 

(ЗПРН) 

ЗПРН14 Використовувати комп’ютерні технології  пошуку і оброблення 

інформації, застосовувати програмне забезпечення в реалізації професійне 

спрямованих завдань 

ЗПРН18 Виявляти і враховувати зовнішні: макроекономічні і монетарні  

збудники змін економічного розвитку 

Обсяг занять 
Всього Лекцій Лабораторних Практичних СРС 

135 15 - 15 105 

Форми СРС 

Підготовка до лекцій, модульного контролю, заліку. 

Вивчення розділів, рекомендованих до самостійного опанування; 

підготовка рефератів та презентацій опрацьованого матеріалу з 

рекомендованої літератури, періодичних видань та мережі Інтернет. 

Оцінка 

результатів 

навчання 

Залік у 1 семестрі 

 


