
ПРОПОЗИЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  

щодо удосконалення 

ОПП Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 

ОП враховує інтереси здобувачів вищоїосвіти, які мали можливість надати на 

етапі розробки пропозиції до її проєкту, що розміщувався у вільному доступі на 

сайті Університету. 

Проведені заходи  дозволили отримати інформацію щодо інтересів здобувачів 

вищої освіти, яка після аналізу та обговорення на засіданнях кафедри та робочої 

групи, була врахована при внесенні змін до проєкту ОПП: 

Здобувачі 

вищої освіти та 

випускники 

програми 

⎯ внесено до ОП дисципліни «Іноземна мова у фінансах» і 

«Міжнародні ділові комунікації»; 

⎯ оновлено перелік дисциплін вільного вибору студента; 

⎯ внесено правки у логічну послідовність вивчення 

компонент ОПП. 

З метою удосконалення освітнього процесу за ОПП та врахування сучасних 

тенденцій ринку праці при формуванні майбутнього фахівця з фінансів, банківської 

справи та страхування в ОПП «Бакалавр фінансів, банківської справи та 

страхування» враховано пропозиції й зауваження філії Хмельницького обласного 

управління «АТ Ощадбанк» та ПМП «Танзаніт», ПП «Славутич – Поділля»: 

Роботодавці 

⎯ розширено діапазон вивчення навчальної 

дисципліни «Бухгалтерський облік» з включенням до теми 

6 «Облік грошових коштів, розрахунків та інших активів» 

та теми 10 «Облік зобов’язань» додаткових питань: «Облік 

операцій з кредитування»; «Облік депозитних операцій», 

«Облік розрахунків з іноземними покупцями і 

замовниками», «Облік розрахунків з іноземними 

постачальниками і підрядчиками»; 

⎯ збільшення обсягу навчальних дисциплін 

банківського напряму з включенням до ОП навчальної 

дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна  

політика» ( АБ Укргазбанк); 

⎯ доповнено навчальну дисципліну «Фінанси 

підприємств» темою «Особливості фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання різних організаційно-правових 

форм». 

Впливали на освітні компоненти ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» науково-педагогічні працівники випускової кафедри, інших кафедр 

Університету, які задіяні в освітньому процесі при підготовці здобувачів першого 

рівня вищої освіти.  

 

Академічна 

спільнота 

 

⎯ введено у вибірковий блок навчальні дисципліни «ППВ 

1.3. Методи та моделі прийняття фінансових рішень» та «ППВ 

1.4.Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування»; 

⎯ переміщено із вибіркового до обов’язкового блоку 

навчальну дисципліну «ППО 10. Фінансове право»; 

⎯ введено у вибірковий блок навчальну дисципліну «ППВ 

3.3. Основи конституційного права»; 

⎯ введено в ОПП навчальні дисципліни «ЗПВ 2.3. Логіка» 



та «ЗПВ 3.2. Екологія людини»; 

⎯ введено на альтернативній основі навчальні дисципліни 

«ППВ 8.1. Міжнародні ділові комунікації» та «ППВ 8.2. 

Іноземна мова у фінансах»; 

⎯ уточнено назву навчальної дисципліни «ППВ 3.1. 

Основи господарського права» замість «ППВ 3.1. 

Господарське право». 

На формування програмних результатів та цілі ОП вплинули інші стейкголдери 

(органи державної виконавчої та законодавчої влади) завдяки реалізації процесів 

бюджетної децентралізації, що посилили її регіональний аспект, а також внесені 

зміни до Конституції України, які затвердили європейський вектор нашої держави. 

Таким чином, до ОП внесено такі зміни: 

 

Інші 

стейкходери 

⎯ до програмних результатів навчання введено ПР 27 

«Застосовувати набуті знання з місцевих фінансів у 

бюджетному процесі на рівні територіальних громад», ПР 

26 «Застосовувати набуті знання з фінансів 

зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних 

економічних і валютно-кредитних відносинах» і  ПР 

28 «Визначати особливості формування фінансів країн 

Європейського Союзу та функціонування міжнародних 

фінансових організацій у сфері банківської та страхової 

діяльності»; 

⎯ введено навчальну дисципліну «Фінанси 

територіальних громад». 

 

 

 


