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Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

2 (3 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

Денна: 150 год.: лек. 26 год.; практ. – 28 год. 

Заочна: 150: лек. 6 год.; практ. – 8 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

фінансів 

Автор дисципліни Кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів 

Теслюк Софія Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

 Базові знання з економіки 

Що буде вивчатися В процесі вивчення курсу студенти вивчатимуть 

природу соціального страхування,  систему 

формування та використання фондів 

загальнообов’язкового соціального страхування, 

одержать навики з визначення страхового стажу, 

страхових внесків тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Усім нам, як громадянам України, потрібно 

цікавитися особливостями та перспективами 

розвитку пенсійного забезпечення в Україні, 

іншими видами соціального забезпечення з боку 

держави. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 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.  

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.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. ЗК4. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища.  

СК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання 

законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення.  

СК11. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 
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