
Порівняльна таблиця змін ОП «Фінанси і кредит» 

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

змін 

Складова чинної ОП, що 

змінюється 

Новий зміст складової 

ОП 

Пояснення 

начальник 

ННЦ 

Смотраєв 

Р.В. 

ОК2Історія України 

ОК13 Політологія 

 

 

ОК15 Хімія 

ВК1 Дисципліни 

гуманітарної підготовки 

 

ВК2Дисципліни 

природничо-наукової 

підготовки 

не забезпечується 

відповідними 

загальними 

компетентностями 

в.о. 

зав.каф. 

Яшкіна 

Н.В., 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

ОК5 Філософія та 

філософська антропологія 

ОК9 Вища та прикладна 

математика 

зменшено кількість 

обов’язкових кредитів та 

додаткові розділи 

перенесено у ВК1 

Дисципліни гуманітарної 

підготовки та ВК2 

Дисципліни 

математичної підготовки 

Для надання вибору 

студентам на базі 

ступеня «молодший 

бакалавр»/«фаховий 

молодший 

бакалавр» 

(освітньо-

кваліфікаційного 

рівня «молодший 

спеціаліст») 

в.о. 

зав.каф. 

Яшкіна 

Н.В. 

ОК4 Ділова іноземна 

мова: розмовний 

практикум 

ОК31 Інформаційні 

технології в бізнесі 

ВК11 Ведення ділових 

переговорів 

(англійською/українською 

мовою) 

введено нові освітні 

компоненти 

Для більш якісної 

підготовки фахівців 

(на підставі аналізу 

ОП інших ВНЗ) 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

ОК7Мікро-та 

макроекономіка 

ВК1Фінансова система 

України 

ОК10Економіко-

математичні методи 

ВК10Фінансовий ринок 

ВК6Формування бізнес-

моделей підприємств та 

фінансова звітність 

 

ВК9Фінанси підприємств 

 

ВК2Бюджетна та 

податкова системи 

ОК14 Мікро- та 

макроекономіка 

ОК15 Фінансова система 

України 

ОК17Економіко-

математичні методи 

ОК25Фінансовий ринок 

ОК27Формування 

бізнес-моделей 

підприємств та 

фінансова звітність 

ОК28Фінанси 

підприємств 

ОК2Бюджетна та 

податкова системи 

перенесено до 

циклу обов’язкових 

компонент 

професійної 

підготовки для 

більш повного 

забезпечення 

фахових 

компетентностей 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

ОК8Історія економіки та 

економічної думки 

ОК21Регіональна 

економіка 

ВК4Дисципліни 

економічної підготовки 

не забезпечується 

відповідними 

загальними та 

фаховими 

компетентностями 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

ОК31Економіка 

підприємства 

ОК28Гроші і кредит 

ОК16Економіка і 

фінанси підприємства 

ОК20Гроші і кредит 

Змінено кількість 

кредитів для 

забезпечення нових 



ОК30Страхування 

 

ОК26Страхування освітніх компонент 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

ВК1Організаційна 

поведінка 

ОК20Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини 

ВК5Організаційна 

поведінка 

ВК6Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини 

 

Перенесено до 

циклу вибіркових  

компонент 

компонент 

професійної 

підготовки для 

підтримки фахових 

компетенцій 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

ВК4Інформаціні системи 

та технології у фінансах 

вилучено введення нової 

освітньої 

компоненти ОК31 

Інформаційні 

технології в бізнесі 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

2.2 Цикл дисциплін 

професійної підготовки 

Сформовано вибіркові 

блоки 

Для забезпечення 

вибору студента 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

Цілі ОП,орієнтація, 

основний фокус, 

особливості та 

відмінності 

програми,ЗК15, ПРН24 

відкореговано – 

вилучено складову, яка 

передбачає врахування 

змісту та структурно-

логічної побудови 

технологічних процесів 

галузі 

Не забезпечується 

відповідними 

дисциплінами 

доц. 

Конащук 

В.Л. 

Структурно-логічна схема відкорегована з 

урахуванням введення 

нових та перенесення 

існучих освітніх 

компонент 

зміни у складі та 

послідовності 

освітніх компонент 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

матриці відповідності 

програмних 

компетентностей 

навчальним компонентам 

ОП та забезпечення ПРН 

відповідними 

компонентами ОП 

відкореговано – кількість 

компетентностей та ПРН 

на одну компоненту 

Для більш якісного 

забезпечення ПРН в 

межах однієї 

освітньої 

компоненти 

 

Гарант освітньої програми      Чернишева О.М. 

 

Зміни до ОП ухвалені науково-методичною радою університету  
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Порівняльна таблиця змін ОП «Фінанси і кредит» 

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

змін 

Складова чинної ОП, 

що змінюється 

Новий зміст складової 

ОП 

Пояснення 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

ОК22 Мііжнародна 

економіка 

ОК22 Міжнародні 

економічні відносини 

та 

зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств 

Для більш якісного 

забезпечення підготовки 

за фаховими 

компетентностями 

в.о. 

зав.каф. 

Яшкіна 

Н.В. 

ОК33 Розрахунково-

економічна практика 

ОК33 Переддипломна 

практика 

Для формування 

інформаційної бази для 

підготовки 

кваліфікаційної 

бакалаврської роботи 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

 

ВК4.1 Історія 

економіки та 

економічної думки 

 

ВК4.2 Регіональна 

економіка 

ВК4.1 Управління 

регіональним 

розвитком 

 

ВК4.2 Основи 

підприємницької 

діяльності 

Для підвищення 

конкурентоспроможності 

ОП (на підставі аналізу 

ОП інших ВНЗ) 

в.о. 

зав.каф. 

Яшкіна 

Н.В. 

доц. 

Чернишева 

О.М. 

Вибірковий блок 1, 

ВК6 Економіка праці 

та соціально-трудові 

відносини 

 

Вибірковий блок 2, 

ВК6 Економічний 

ризик та методи його 

вимірювання 

Вибірковий блок 1, ВК6 

Економічний ризик та 

методи його 

вимірювання 

 

Вибірковий блок 2, ВК6 

Технології прийняття 

фінансових рішень 

Для більш якісної 

підготовки фахівців за 

змістом вибіркових 

блоків 

в.о. 

зав.каф. 

Яшкіна 

Н.В. 

Вибірковий блок 2, 

ВК8 Податкова 

політика 

Вибірковий блок 2, ВК8 

Фінансова діяльність 

суб’єктів 

підприємництва 

Значна частина 

матеріалу дисципліни 

викладається у ОК29 

Бюджетна та податкова 

системи 

 

Гарант освітньої програми      Чернишева О.М. 

 

Зміни до ОП ухвалені науково-методичною радою університету  

Протокол № 9 від «25» травня 2022 року 
 

 

 


