ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси, митна та податкова справа») ухвалений
Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу від 27 лютого 2017 року
(протокол № 7) та Вченою радою Львівського національного університету імені Івана
Франка від 31 травня 2017 року (протокол № 36/5.
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти – відповідає.
Відповідність вимогам професійного стандарту – відповідає.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: диплом бакалавра,
спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), підтверджений документом державного
зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.
Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних дисциплін,
практик

1

2

3

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Здатність проводити дослідження Вміння
використовувати
професійно-профільовані
та генерувати нові ідеї.
знання й практичні навички з
Здатність проявляти лідерські професійно-орієнтованих
дисциплін
в
процесах
навички
управління
фінансами
Здатність діяти на основі етичних суб’єктів підприємництва та
фінансового
ринку,
міркувань (мотивів)
бюджетних
установ
та
Здатність вести переговори та організацій
розв’язувати конфлікти
Здатність
застосовувати
Здатність до мотивації та методи фінансового аналізу як
наукової
бази
прийняття
досягнення спільної мети
правильних
управлінських
рішень
Здатність
приймати
обґрунтовані рішення
Уміння
застосовувати
інструментарій аналізу, методи
Здатність працювати автономно
кількісної
оцінки
та
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Нормативні дисципліни:
Фінансовий менеджмент
Бюджетний менеджмент

Ринок фінансових послуг
Стратегічне
управління
фінансами,банківською
справою та страхуванням
Страховий менеджмент
Проектне фінансування

Здатність
працювати
міжнародному просторі

у моделювання
ринкових
фінансових
ризиків
та
кредитних ризиків
Здатність розробляти проекти та
Володіння навичками аналізу
управляти ними
фінансових звітів, організації
Здатність
спілкуватися внутрішньо-фірмового
Виробнича
прогнозування та формування (переддипломна) практика
іноземними мовами
Здатність
використовувати Комплексний
методи системного підходу до кваліфікаційний екзамен
управління
прибутком,
капіталом та інвестиціями
Кваліфікаційна
(магістерська) робота
Володіння
методами
комплексної
оцінки
фінансового
стану
підприємств,
установ
та
організацій
різних
форм
власності
Вміти вирішувати комплексні
задачі до визначеної фінансової
стратегії та тактичних цілей на
основі набутих знань та
практичного досвіду
Здатність здійснити розробку
бюджетів, фінансових планів
організацій, підприємств всіх
форм власності, фінансовокредитних,
банківських,
страхових
установ
та
організацій,
а
також
розрахунків митних платежів і
податкових надходжень
Уміння використовувати на
практиці
знання
основ
організації
планування
показників
бюджетних
програм та документального
оформлення
паспортів
бюджетних програм
Уміння
використовувати
знання та навички управління
бюджетним
процесом,
систематизувати і аналізувати
інформацію для прийняття
рішень в системі управління
бюджетними
ресурсами
держави
Уміння застосовувати знання
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теоретичних, організаційних та
регуляторних
засад
податкового
та
митного
законодавства,
а
також
навички контрольної роботи
податкових (митних) органів з
метою прийняття ефективних
управлінських рішень
Здатність надати консалтингові
послуги
комерційним
і
некомерційним організаціям та
підприємствам
різних
організаційно-правових форм,
серед
них
і
фінансовокредитним,
банківським,
страховим, митним установам
та
закладам
з
питань
вдосконалення їх фінансової
діяльності
Вміння застосовувати сучасні
економіко-математичні методи
для
фундаментальних
та
прикладних досліджень
у
галузі фінансів
Володіння
навичками
письмової та усної презентації
результатів власної роботи,
наукового та практичного
матеріалу
Володіння
навиками
застосування
методики
опрацювання
наукової
інформації та її систематизації,
виявлення й обґрунтування
наукової новизни, теоретичної
і
практичної
значимості
наукового дослідження, а
також розроблення напрямів
впровадження
результатів
дослідження
в
практичну
діяльність
Вміти
застосовувати
інформаційні та інноваційні
технології в професійній та
науковій діяльності

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
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Здатність
використовувати
фундаментальні закономірності
розвитку фінансів, банківської
справи
та
страхування
у
поєднанні з дослідницькими і
управлінськими інструментами
для здійснення професійної та
наукової діяльності.

Здатність
аналізувати
фінансову,
бюджетноподаткову та митну політику
та обґрунтовувати напрями їх
удосконалення

Спеціалізація «Фінанси,
митна
та
податкова
справа»:

Управління
зовнішньоекономічною та
Здатність
застосовувати митною діяльністю
управлінські навички у сфері
фінансів системи бюджетно- Адміністрування податків
Здатність
використовувати податкових та митних органів, та митних платежів
теоретичний та методичний
банківської
справи
та
інструментарій для діагностики і страхування
Фінансова безпека
моделювання
фінансової
діяльності
суб’єктів Здатність
використовувати Податковий менеджмент
господарювання.
положення
і
методи
дослідження інших наук для Управління ризиками у
Здатність оцінювати дієвість розв’язання професійних та податково-митній сфері
наукового,
аналітичного
і наукових задач у сфері
методичного інструментарію для фінансів системи бюджетно- Курсова
робота
зі
обґрунтування
управлінських податкових та митних органів, спеціалізації
рішень у сфері фінансів системи банківської
справи
та
бюджетно-податкових та митних страхування
Виробнича практика (зі
органів, банківської справи та
спеціалізації)
страхування
Здатність
формулювати
наукові завдання у сфері Методологія
наукових
Здатність
демонструвати фінансів системи бюджетно- досліджень у фінансах,
поглиблені знання у сфері податкових та митних органів, митній
та
податковій
фінансового,
бюджетного, банківської
справи
та справі
податкового
та
митного страхування, обирати напрями
менеджменту.
і методи досліджень
Вибіркові
навчальні
дисципліни:
Здатність
до
пошуку, Здатність розробляти завдання Управління державними та
використання та інтерпретації для
проектування місцевими фінансами
інформації
для
вирішення інформаційних систем в сфері
професійних і наукових завдань в фінансів, банківської справи та Управління
фінансами
сфері
фінансів
системи страхування
суб’єктів господарювання
бюджетно-податкових та митних
органів, банківської справи та Здатність розв’язувати складні Податкове планування і
страхування.
завдання і проблеми у галузі прогнозування
ринків фінансових послуг,
розробляти нові фінансові Управління
фінансами
продукти і послуги,формувати домогосподарств
систему їх просування на
фінансовому ринку
Податковий та митний
контроль
Використовувати інформаційні
технології
для
прийняття Фінансовий менеджмент
управлінських
фінансових банку
рішень
та
формувати Фінансово-економічна
інформаційний
простір політика України
фінансової діяльності суб’єктів Макрофінансове
підприємництва
бюджетування
Фінансовий інжиніринг
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Здатність
розробляти
ефективний
інвестиційний
проект
та
визначати
оптимальні параметри його
реалізації
в
умовах
невизначеності та обмеженості
фінансових ресурсів
Здатність
застосовувати
методи управління проектами,
стандартами і технологією їх
розробки
та
реалізації,
визначати
оптимальний
механізм і зміст процедур
проведення
постійного
нагляду
і
контролю
за
процесом освоєння інвестицій

Міжнародні
валютнофінансові відносини
Фінансовий контролінг
Бюджетні інвестиції і
інститути розвитку
Управління
фінансовою
санацією
Публічні закупівлі
Фінансовий менеджмент в
малому бізнесі
Глобальна економіка
Фінансове право
Митне
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Іноземна
мова
за
професійним
спрямуванням

Принципи побудови навчального плану
та організації освітнього процесу
1. Навчальний план побудовано за Європейською кредитною трансфернонакопичувальною системою, яка сприяє академічній мобільності здобувачів
вищої освіти, ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача
вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання та
обліковується у кредитах ЄКТС.
2. Навчальний план структурований у кредитах ЄКТС. Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить 30 годин. Навантаження одного навчального року становить 60
кредитів ЄКТС. Загальний обсяг складає 90 кредитів ЄКТС (2700 годин). Кредит
ЄКТС включає усі види робіт студента: аудиторну, самостійну, всі види практик,
виконання курсової роботи зі спеціалізації і кваліфікаційної (магістерської)
роботи, атестацію тощо.
Зведені дані про бюджет часу навчального плану:

Курс

Теоретичне
навчання

Екзаменаційна
сесія

Практика

Атестація

Виконання
кваліфікаційної
(магістерської)
роботи

Канікули

Разом

3.

І

32

6

4-

-

-

10

52

ІІ

8

1

2

4-

2(+2*)

-

17

40

7

6

4

2(+2*)

10

69

Разом

*– без відриву від навчання
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Навчальний план включає нормативні та вибіркові дисципліни. Перелік та
обсяг дисциплін навчального плану базується на освітньо-професійній
програмі, сформованій шляхом визначення програмних компетентностей
(загальних і спеціальних) та розподілу результатів навчання за змістовими
модулями. Всі навчальні дисципліни і практики заплановано в обсязі 3-х і
більше кредитів ЄКТС. Навчальні дисципліни структуровані:
 Нормативні навчальні дисципліни ( у т.ч. дисципліни за спеціалізацією)
 Вибіркові навчальні дисципліни.
5. Вибіркові навчальні дисципліни обираються студентами на принципах
альтернативності та академічної відповідальності відповідно до Тимчасового
положення “Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних
дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка”,
ухваленого Вченою Радою Університету від 30.12.2015 року.
6. Варіативна частина навчального плану передбачає навчальні дисципліни за
вибором вищого навчального закладу, що складає 26% від загального обсягу
дисциплін навчального плану підготовки магістрів. Вивчення вибіркових
дисциплін є обов’язковим.
7. Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних,
лабораторних,
семінарських
занять,
самостійної
роботи,
виробничої
(переддипломної) практики та виробничої практики зі спеціалізації, контрольних
заходів, атестації.
8. Тижневе аудиторне навантаження - 18 годин.
9. Обсяг самостійної роботи складає в середньому до 70% від кількості годин за
освітньою програмою.
10. Обсяг самостійної роботи складає в середньому до 55% від кількості годин за
освітньою програмою.
11. 1-2 семестри складаються із 16 тижнів, 3 семестр – 8 тижнів.
12. Форми підсумкового контролю – залік, диференційований залік, екзамен. При
семестровому контролі враховуються результати складання усіх підсумкових
(модульних) контролів дисципліни згідно із структурою залікових кредитів.
13. На проведення практичних та лабораторних робіт передбачено понад 60%
аудиторних годин. Практична підготовка магістра здійснюється у процесі
виконання практичних та лабораторних робіт, завдань з фахових дисциплін,
дисциплін спеціалізації та проходження виробничої і переддипломної практик.
Здобувачі вищої освіти магістерського ступеня проходять виробничу практику зі
спеціалізації у 2 семестрі протягом 4-х тижнів обсягом 6 кредитів ЄКТС (180
годин) та виробничу (переддипломну) – у 3 семестрі протягом 2-х тижнів обсягом
3 кредити ЄКТС (90 годин). Формою контролю є диференційований залік.
14. Вимоги до практичної підготовки студентів визначені у програмах навчальних
дисциплін, програмах проходження практики з врахуванням її специфіки.
15. Дослідницько-творча підготовка магістрів забезпечується у процесі виконання
курсової роботи, яка виконується у 1 семестрі зі спеціалізації. На виконання
курсової роботи відведено 3 кредити ЄКТС (90 годин). Форма контролю –
диференційований залік. Курсова робота виконуються під керівництвом
викладачів кафедри обліку і аудиту. Це індивідуальне комплексне завдання
творчого характеру, яке засвідчує рівень фахової підготовки студента і є однією з
форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при
розв’язанні конкретних завдань. Виконання курсової роботи передбачає:
4.
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 систематизацію та закріплення отриманих за час навчання теоретичних
знань і практичних вмінь студента;
 виявлення здатності студентом обирати і аналізувати проектну проблему,
робити висновки й узагальнення;
 застосування методики проведення дослідження стосовно обраного
об’єкта;
 самостійне вирішення конкретних завдань, обґрунтування висновків та
пропозицій.
16. На проведення атестації здобувачів вищої освіти передбачено 12 кредитів ЄКТС
(360 год.) у 3 семестрі. Форми атестації здобувачів вищої освіти: комплексний
кваліфікаційний екзамен, кваліфікаційна (магістерська) робота із захистом в
Екзаменаційній комісії. До атестації допускаються студенти, які виконали
навчальний план.
17. Здобувачам магістерського рівня рішенням Екзаменаційної комісії за даною
спеціальністю присвоюється кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та
страхування (фінанси, митна та податкова справа). Економіст.
18. Вчена рада факультету може вносити зміни до навчального плану.

Гарант освітньої програми,
в.о. завідувача кафедри державних
та місцевих фінансів

проф. СИТНИК Н.С.
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