1

І - Преамбула
Освітня програма здобуття першого рівня вищої освіти ступеня
бакалавра спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Вченою Радою Бердянського державного педагогічного університету
від 26 березня 2018 р. № 9
НАДАНО ЧИННОСТІ:
Наказом ректора БДПУ від 02.06.2018 № 65

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Гриценко Михайло Павлович, кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського
державного педагогічного університету. гарант освітньої
програми;
Захарченко Павло Васильович, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри економіки та фінансів
Бердянського державного педагогічного університету;
Костенко Ганна Петрівна, кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського
державного педагогічного університету.

2

ІІ - Загальна характеристика
Рівень вищої освіти /
Higher education level

Перший (бакалаврський) рівень / The first (bachelor's) level

Ступінь, що
Бакалавр / Bachelor
присвоюється / The degree
to be assigned
Назва галузі знань / Name
of the field of knowledge

07 Управління та адміністрування /
07 Management and administration

Назва спеціальності / The
name of the specialty

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 072 Finance,
Banking and Insurance

Обмеження щодо форм
навчання / Restrictions on
learning forms

Без обмежень / no limits

Кваліфікація освітня, що
присвоюється /
Educational qualification
awarded

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування /
Bachelor in Finance, Banking and Insurance

Професійна
кваліфікація / Professional qualification
Кваліфікація в дипломі
Qualification in the
Diploma

Не передбачається / Not provided

Опис предметної області /
Description of the subject
area

Ступінь вищої освіти: Obtained Qualification:
Bachelor
Бакалавр
Спеціальність:
Фінанси, Speciality: Finance, Banking
банківська
справа
та and Insurance.
Educational Program: Finance,
страхування.
Освітня
програма: Banking and Insurance
Фінанси, банківська справа Professional Qualification:
Economist. Specialist in
та страхування
Професійна кваліфікація: Finance and Banking
Економіст. Фахівець з
фінансів та банківської
справи
Об’єкти вивчення: фінансовий ринок; національна
економіка на мікро- та макрорівні; виробнича і господарська
діяльність підприємств (організацій), облікова інформація в
управлінні; фінанси підприємств; корпоративні фінанси;
державні фінанси; міжнародні фінанси; фінансова
діяльність суб’єктів підприємництва; фінансові ризики у
сучасному ринковому середовищі; інформаційні системи у
фінансах; фінансово-економічна політика держави, шляхи
та засоби її реалізації; зміст, функцій, організаційні засади
державного фінансового контролю; державні системи та
механізми
управління
фінансами
на
галузевому,
міжгалузевому, регіональному та національному рівнях.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати комплексні
проблеми в галузі професійної та/або дослідницько3

інноваційної
діяльності,
що
передбачає
глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань
та/або професійної практики.
Теоретичний зміст предметної області: принципи побудови
та структурні компоненти фінансової системи; актуальні
проблеми функціонування фінансового ринку; особливості
здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва
різних форм власності; актуальні проблеми державного
фінансового контролю.
Методи, методики та технології: фінансовий аналіз, аналіз
банківської діяльності, методика ведення обліку на
підприємстві, статистичні методи досліджень, економікоматематичні моделі у страхуванні.

Академічні права
Випускників / Academic
graduate rights
Працевлашту- вання
випускників / Graduates’
employment

Objects of study: financial market; national economy at micro
and macro levels; production and economic activity of
enterprises (organizations), accounting information in
management; finances of enterprises; corporate finance; state
finance; international finance; financial activity of business
entities; financial risks in the modern market environment;
information systems in finance; financial and economic policy
of the state, ways and means of its realization; content,
functions, organizational principles of the state financial control;
state systems and financial management mechanisms at
industrial, interindustrial, regional and national levels.
Learning objectives: acquiring the ability to solve complex
problems in the field of professional and / or research and
innovative activities, which involves a profound rethinking of
existing and creating new, integrated knowledge and / or
professional practice.
Theoretical content of the subject area: principles of
construction and structural components of the financial system;
actual problems of functioning the financial market; peculiarities
of financial activity realization of subjects of entrepreneurship of
different forms of ownership; actual problems of state financial
control.
Methods, techniques and technologies: financial analysis,
banking analysis, accounting methods at the enterprise, statistical
methods of research, economics and mathematical models in
insurance.
Можливість навчатися за програмою другого рівня вищої
освіти.
Ability to study according to the program of the second level of
higher education.
Керівник малого підприємства без апарату управління,
фінансист-аналітик, консультант з економічних питань,
економіст з фінансової роботи, працівник середньої ланки в
фінансових
закладах
(банку,
страхової
компанії,
інвестиційнії фірмі і т. д.).
Head of a small business without a management unit, financieranalyst, economic advisor, economist in financial work, middle4

level employee in financial institutions (bank, insurance
company, investment firm, etc.).

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Обсяг освітньої складової 240 кредитів ЄКТС з нормативним терміном
навчання (денна, заочна форма) 3 роки та 10 місяців.
IV. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або
професійної практики
Інструментальні компетентності.
Здатність до формування світогляду, розвитку людського буття,
суспільства, природи і духовної культури
Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних
історичних умовах
Здатність до оцінки та аналізу соціально - економічних процесів і
явищ на глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях
Здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних
комп’ютерних мережах
Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність
забезпечувати їх правомочність
Здатність до саморегуляції та здорового способу життя
Міжособистісні компетентності
Здатність здійснювати комунікаційну діяльність,
Уміння працювати у колективі та команді
Позитивне ставлення до несхожості та інших культур
Здатність працювати в міжнародному середовищі
Здатність до критики та самокритики
Системні компетентності
Здатність працювати самостійно і автономно
Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати
активну громадянську позицію
Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські
якості
Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до
стандартів якості
Здатність до формування культури мислення, її сприйняття
Здатність до навчання
Здатність формувати нові ідеї (креативність)
Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності
Вміння реалізовувати проект
Організаційна функція
Здатність до організації заходів щодо формування оборотних активів
підприємства;
Здатність здійснювати фінансові розрахунки щодо реальних потреб у
коштах для забезпечення поточної господарської діяльності
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підприємства;
Здатність здійснювати інвестиційну діяльність підприємства;
Здатність організувати роботу з оптимізації складу витрат,
формування ефективних джерел їх фінансування, здійснення
контрольних заходів;
Здатність здійснювати фінансове планування виручки від реалізації
продукції і позареалізаційних доходів, використовувати діючі методи
ціноутворення;
Здатність управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати
контроль за розподілом і використанням прибутку;
Здатність до фінансового контролю за відносинами підприємства з
комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх
розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і
отримання кредитів;
Здатність здійснювати страхування майна підприємств;
Здатність здійснювати страхування власного майна громадян;
Здатність проводити страхування транспортних засобів;
Здатність проводити змішане страхування життя фізичних осіб,
укладати договори змішаного страхування життя, правильно
визначити відповідну страхову суму;
Здатність проводити пенсійне страхування;
Здатність здійснювати медичне страхування;
Здатність до організації соціального страхування;
Здатність до організації страхування професійної відповідальності;
Здатність здійснювати страхування професійної відповідальності;
Здатність проводити страхову роботу щодо зменшення або усунення
кредитного ризику в банківській сфері;
Здатність здійснювати страхування депозитів юридичних і фізичних
осіб
в
комерційних
банках
у
разі
банкрутства
або
неплатоспроможності останніх;
Здатність до організації і проведення емісії акцій і облігацій
акціонерних товариств, облігацій державних цінних паперів,
приватизаційних паперів, векселів, банківських цінних паперів.
Технологічна функція
Здатність здійснювати фінансовий облік активів і пасивів;
Здатність складати фінансову звітність за результатами господарської
діяльності підприємства;
Здатність проводити аналіз показників фінансових результатів та
рентабельності;
Здатність проводити аналіз фінансового стану підприємства.
Проектна функція
Здатність здійснювати поточне фінансове планування;
Здатність здійснювати оперативне фінансове планування;
Здатність запобігати банкрутства підприємства;
Здатність проводити планування і контроль за сплатою податків;
Здатність проводити страхування майна підприємств;
Здатність здійснювати фінансове планування соціального розвитку
підприємства;
Здатність проводити планування доходів та видатків бюджетів;
Здатність здійснювати розробку проектів зведених балансів
фінансових ресурсів на відповідній території (область, місто, район);
Здатність проводити складання та виконання кошторисів доходів і
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видатків бюджетних установ.
Контрольна функція
Здатність проводити контроль за використанням бюджетних коштів;
Здатність здійснювати проведення ревізій (планування, методика,
оформлення звіту);
Здатність виявляти резерви скорочення видатків бюджетних установ;
Здатність проводити облік платників податків та інших платежів у
бюджет;
Здатність проводити контроль за обчисленням та сплатою податків і
платежів;
Здатність здійснювати контроль за проведенням розрахунків
платників податків і платежів із бюджетом;
Здатність здійснювати виконання бюджетів за доходами та видатками;
Здатність здійснювати облік лімітів видатків бюджет
Здатність здійснювати контроль за касовим виконанням Державного
бюджету;
Здатність проводити контроль за виконанням кошторисів бюджетних
установ;
Технічна функція
Здатність працювати в умовах роботи фондової біржі;
Здатність проводити весь комплекс операцій з надання послуг щодо
зберігання цінних паперів та/ або обліку прав власності на цінні
папери;
Здатність здійснювати весь комплекс операцій щодо розрахунковоклірингової діяльності;
Здатність здійснювати організацію торгівлі на фондовому ринку;
Здатність проводити весь комплекс операцій щодо інвестицій у цінні
папери;
Здатність виконувати довірчі (посередницькі) фінансові функції для
фізичних і юридичних осіб;
Здатність проводити фінансові операції з нерухомістю, здійснювати
іпотечне кредитування;
Дослідницька функція
Здатність проводити науково-дослідну роботу з вивчення фінансових
відносин;
Здатність проводити аналіз наукової інформації за темою
дослідження;
Здатність використовувати комп’ютерну техніку для збору і обробки
інформації.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів
навчання

Когнітивна (пізнавальна) сфера
1. Упорядковувати, аналізувати, класифікувати, оцінювати отримані знання з
предмету дослідження.
2. Формулювати, аргументувати нові та складні ідеї.
3. Формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її розв’язання
знаходити, збирати, впорядковувати необхідну інформацію та формулювати
висновки, які можна захищати в науковому контексті.
4. Застосовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі
науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей
5. Встановлювати дію економічних законів та пов’язувати їх з макро-,
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мікроекономічними проблемами
6. Знаходити рішення щодо удосконалення існуючих та розробки нових технологій з
урахуванням їхнього впливу на економічний розвиток
Психомоторна сфера
7. Презентувати написані тексти та робити усні презентації протягом різного часу та
різної складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області спеціалізації.
8. Практикувати здійснення аудитів організацій, розробку та реалізацію
консалтингових планів.
9. Розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів
наукових досліджень.
10. Розробляти настанови для користувачів розроблених методик.
Емоційна (афективна) сфера
11. Використовувати для вирішення комунікативних завдань сучасні технічні засоби
та інформаційні технології , в тому числі з урахуванням використання навичок
ділового спілкування і сучасних методик мовної підготовки
12. Дискутувати з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі
наукової та/або професійної діяльності
13. Дотримуватися принципів соціальної відповідальності при розв’язанні проблем
на макроекономічному та корпоративному рівнях.
14. Організовувати, планувати, оцінювати результати виконання інноваційних
проектів, спрямованих на розв’язання економічних проблем.

VІ І ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Форми атестації здобувачів
вищої освіти

Захист кваліфікаційної роботи

Вимоги до
кваліфікаційної роботи

Вимоги до випускної кваліфікаційної
роботи
відповідно «Положення про випускні кваліфікаційні
роботи студентів (магістрантів)», затверджене на
засідання Вченої ради БДПУ
Не допускається порушення регламентованого обсягу
(кількості сторінок) та структури роботи.
Перевірка на плагіат.

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У Бердянському державному педагогічному університеті функціонує
система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(система внутрішнього забезпечення якості), яка ґрунтується на Стандартах і
рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському освітньому
просторі вищої освіти ESG 2015 і передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
1) політика забезпечення якості;
2) розробку та затвердження програм;
3) Студенто-центричне навчання, викладання та оцінювання;
4) Зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів;
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5) Викладацький склад;
6) Навчальні ресурси та підтримка студентів;
7) Управління інформацією (Інформаційний менеджмент);
8) Публічна інформація;
9) Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм
10) Циклічне зовнішнє забезпечення якості.
Система внутрішнього забезпечення якості за поданням Бердянського
державного педагогічного університету оцінюється НАЗЯВО або
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення
якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються НАЗЯВО, та
міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої
освіти.
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