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1.Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
1 – Загальна інформація
Повна назва
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
вищого
університет економіки і торгівлі», Навчально-науковий
навчального
інститут бізнесу та сучасних технологій, кафедра фінансів
та банківської справи
закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої
Ступінь вищої освіти: Магістр
освіти та назва
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та
кваліфікації мовою страхування
оригіналу
Освітня програма: Фінанси і кредит
Офіційна назва
Фінанси і кредит
освітньопрофесійної
програми
Тип диплому та
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 4 місяці
обсяг освітньопрофесійної
програми
Наявність
Сертифікат про акредитацію спеціальності за рівнем
акредитації
магістр НІ № 1788346 від 27.06.2017 р. Термін дії – до
01.07.2025 р.
Національна рамка кваліфікацій України (НРК) – 7
Цикл/рівень
рівень. Рамка кваліфікацій Європейського простору
вищої освіти (FQ-EHEA) – другий цикл. Європейська рамка
кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF- LLL) – 7
рівень.
Наявність диплома бакалавра, магістра, спеціаліста.
Передумови
Умови вступу визначаються Правилами прийому до
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» у 2021 році
(https://vstup.puet.edu.ua/dokumenty/ )
Мова(и)
Українська
викладання
Термін дії освітньо- На період дії сертифікату
професійної
програми
Інтернет-адреса
https://vstup.puet.edu.ua/osvitno-profesijni-programy/
постійного
розміщення опису
освітньопрофесійної
програми
2 – Мета освітньо-професійної програми
Освітня програма спрямована на підготовку лідерів-професіоналів для сфери
фінансів, банківської справи та страхування, які володіють креативним

мисленням,
ґрунтовними
знаннями
фінансової
науки,
сучасними
інформаційними технологіями та практичними навичками вирішення складних
управлінських завдань в умовах динамічного зовнішнього і внутрішнього
середовища.
Мета ОП відповідає Місії та Стратегії розвитку університету на 2017-2022
роки(http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_20172022_r.r._111.pdf).
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область Галузь знань – 07 Управління та адміністрування
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та
страхування.
Освітньо-професійна програма передбачає виокремлення
циклів: загальної, професійної та практичної підготовки.
Загальний
обсяг
освітньо-професійної
програми
становить 90 кредитів ЄКТС, у тому числі: загальної
підготовки – 6 кредитів ЄКТС, 6,7%; професійної
підготовки – 47 кредитів ЄКТС, 52,2%; вибіркові освітні
компоненти – 25 кредитів ЄКТС, 27,8 %; практична
підготовка – 7 кредитів ЄКТС, 7,8%; атестація –5 кредитів
ЄКТС, 5,6 %.
Освітньо-професійна.
Орієнтація
Програма професійно-прикладна.
освітньоАкцент ОП робиться на здобутті новітніх знань та умінь у
професійної
сфері фінансів, банківської справи та страхування,
програми
необхідних для побудови професійної кар’єри в органах
державної влади, управління і місцевого самоврядування,
установах фінансового сектору, на
підприємствах і
організаціях корпоративного і кооперативного секторів
економіки, відкриття і ведення власної справи.
Програма адаптована до сучасних вимог щодо
професійних компетентностей фахівців у сфері фінансів,
банківської справи та страхування з боку держави та
окремих стейкхолдерів.
Основний фокус
Вища освіта в галузі знань «Управління та
адміністрування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська
освітньосправа та страхування.
професійної
Ключові
слова:
бюджетна політика та управління
програми та
фінансами,
банківський
менеджмент,
податковий
спеціалізації
менеджмент,
страховий
менеджмент,
фінансовий
менеджмент, проектування інформаційних систем у сфері
фінансів, банківської справи та страхування, фінансовий
контролінг.
Програма спрямована на формування особистісноОсобливості
професійних характеристик та лідерської компетентності
програми
майбутніх фахівців з фінансів і кредиту шляхом освоєння
теорії та практики розробки тактичних і стратегічних
управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи
та страхування.
Компетентнісно-професійний підхід підготовки магістрів з

фінансів і кредиту забезпечується наявністю філій кафедри
у провідних банківських і небанківських фінансових
установах м. Полтави.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та
подальшого навчання
Придатність до
Випускники здатні виконувати професійні види робіт та
працевлаштування обіймати посади кваліфікованих працівників у сфері
здійснення таких видів економічної діяльності відповідно
до Національного класифікатора України: «Класифікація
видів економічної діяльності» ДК 009:2010:
 K Фінансова та страхова діяльність (К 64 Надання
фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення; К 65 Страхування, перестрахування та
недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового
соціального страхування; К 66 Допоміжна діяльність у
сферах фінансових послуг і страхування);
 Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування.
Магістр з фінансів і кредиту може обіймати первинні
посади відповідно до Національного класифікатора
України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
1210. Керівники підприємств установ та організацій
1229. Керівники інших основних підрозділів
1231.Керівники
фінансових,
бухгалтерських,
економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
та інші керівники
1312.Керівники малих підприємств без апарату
управління в промисловості
1461.Менеджери (управителі) у сфері грошового
посередництва
1462.Менеджери (управителі) у сфері фінансового
лізингу
1463. Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів
1465.Менеджери (управителі) у сфері страхування життя
та заощаджень
1466. Менеджери (управителі) у сфері пенсійного
страхування
1467.Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у
сфері фінансів
1468. Менеджери (управителі) у допоміжній діяльності у
сфері страхування
1469.Менеджери (управителі) в інших видах фінансового
посередництва
1475. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського
обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки,
консультацій з питань комерційної діяльності та
управління
2413.Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами

Подальше
навчання
Викладання та
навчання

Оцінювання

2414.Професіонали з питань фінансово-економічної
безпеки підприємств, установ та організацій
2419.Професіонали
у сфері державної служби,
маркетингу, ефективності господарської діяльності,
раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та
інноваційної діяльності
2441. Професіонали в галузі економіки

International
Standard
Classification
of
Occupations 2008 (ISCO-08):
11. Chief Executives, Senior Officials and Legislators: 112
Managing Directors and Chief Executives; 12 Administrative
and Commercial Managers: 121 Business Services and
Administration Managers; 13 Production and Specialized
Services Managers: 134 Professional Services Managers; 23
Teaching Professionals: 231 University and Higher Education
Teachers; 232 Vocational Education Teachers; 233 Secondary
Education Teachers; 24 Business and Administration
Professionals: 241 Finance Professionals; 33 Business and
Administration Associate Professionals: 331 Financial and
Mathematical Associate Professionals; 332 Sales and
Purchasing Agents and Brokers; 333 Business Services
Agents; 335 Government Regulatory Associate Professionals.
Випускник може виконувати професійну роботу у сфері
інших видів економічної діяльності, у разі якщо
характеристики
посади
відповідають
здобутим
компетентностям.
Мають право продовжити навчання на третьому
освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії)
та
набувати
додаткові
кваліфікації
в
системі
післядипломної освіти.
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання на основі досліджень,
індивідуальна
освітня
траєкторія,
використання
дистанційних технологій в освітньому процесі – система
Moodle (https://el.puet.edu.ua/) тощо.
З метою забезпечення підготовки висококваліфікованих
фінансистів колективом кафедри фінансів та банківської
справи викладання проводиться у вигляді: лекцій,
семінарів, практичних занять, самостійної роботи,
індивідуальних занять, на постійній основі проводяться
виїзні практичні заняття на підприємствах та в організаціях
фінансового й реального секторів економіки.
Поточний та підсумковий контроль знань (опитування,
контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо),
заліки та екзамени (усні та письмові), презентації, захист
звітів з практик, захист кваліфікаційної роботи.

6 – Програмні компетентності
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-finansi-bankivska-sprava-tastrakhuvannya-magistr.pdf
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у
Інтегральна
професійній діяльності або у процесі навчання у сфері
компетентність
фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
Загальні
синтезу.
компетентності
ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні.
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
СК1.
Здатність
використовувати
фундаментальні
Спеціальні
закономірності розвитку фінансів, банківської справи та
компетентності
страхування
у
поєднанні
з
дослідницькими
і
управлінськими інструментами для здійснення професійної
та наукової діяльності.
СК2. Здатність використовувати теоретичний та
методичний інструментарій для діагностики і моделювання
фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК4.
Здатність
оцінювати
дієвість
наукового,
аналітичного
і
методичного
інструментарію
для
обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової
компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи
при розв’язанні складних задач і проблем проблем у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації
інформації, необхідної для вирішення професійних і
наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для

проектування інформаційних систем у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
Додаткові компетентності
СК10. Здатність ідентифікувати причини, форми прояву
кризових явищ у діяльності підприємств, бюджетних,
банківських і небанківських фінансових установ та
мінімізувати негативні наслідки їх прояву.
СК11. Здатність до прийняття креативних управлінських
рішень, спрямованих на вирішення складних завдань у
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
7 – Програмні 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.
ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології
наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і
методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати
інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних
та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.
ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і
письмово, брати участь у фахових дискусіях.
ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи
та загальнолюдські цінності
ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської
справи та страхування та управляти ними.
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів
господарювання.
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.
ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та
опрацюванні її результатів.
Додаткові програмні результати
ПР14. Вміти ідентифікувати причини, форми прояву кризових явищ у
діяльності підприємств, бюджетних, банківських і небанківських фінансових
установ та мінімізувати негативні наслідки їх прояву.
ПР15. Застосовувати лідерські компетентності для прийняття креативних
управлінських рішень, спрямованих на розв’язання складних завдань у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.

Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Викладання навчальних дисциплін на ОП забезпечують
професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та
банківської справи (професорів, докторів наук – 2 особи,
доцентів, кандидатів наук – 6 осіб), провідні фахівці практики в сфері фінансів, банківської справи та
страхування, а також науково-педагогічні працівники
інших кафедр університету.
Науково-педагогічні
працівники,
які
реалізують
виконання ОП, володіють високою педагогічною
майстерністю, мають відповідну кваліфікацію, професійні
компетентності, досвід у сфері освітньої та наукової
діяльності і постійно підвищують кваліфікацію та
проходять стажування у відповідних наукових і освітньонаукових установах як в Україні, так і за її межами.
Гарант і науково-педагогічний склад, що забезпечує
реалізацію ОП, відповідають вимогам, визначеним
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності
закладів освіти.
Матеріально-технічне
забезпечення
навчальних
спеціалізованих лабораторій і кабінетів відповідає
сучасним вимогам (мультимедійне
та спеціальне
обладнання) та дозволяє у повному обсязі забезпечити
виконання навчальних програм з ОП. Лекційні аудиторії,
навчальні кабінети, спеціалізовані лабораторії,
що
забезпечують навчальний
процес
за
ОП сучасно
оформлені і обладнані необхідними засобами для
організації освітньої діяльності у
відповідності до
навчального плану в університеті (№/площа м2 ):
1)лабораторії кафедри фінансів та банківської справи
№130/92,7, №218/87,8; 2) лекційні аудиторії на 56-150
посадочних місць з мультимедійним комплексом (ПК з
підключенням до локальної і глобальної мереж,
стаціонарний мультимедійний проектор) №209, №213,
№214, №224, №230, №419, №405, №435,№507, №523; 4)
лінгафонний кабінет кафедри ділової іноземної мови №
436/40,4; 5) лабораторія кафедри менеджменту №437/94,5;
6) спеціалізований кабінет кафедри правознавства
№313/43,4; 7) електронна читальна зала № 1 (135)/186,0;
електронна читальна зала № 2 (143)/554,0; 8) медіатека №
(136)/140,7; 9) спорткомплекс «Олімп» / 3209,4.
Здобувачі вищої освіти за ОП повністю забезпечені базами
проходження
виробничих,
бакалаврської
та
переддипломної практик. Проведення практик відбувається
на базі банківських та небанківських фінансових установ,
підприємств та організацій державного, корпоративного й
кооперативного секторів, що відповідають профілю
підготовки бакалаврів з фінансів, банківської справи та
страхування, та з якими укладені договори на практичну

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність

Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

підготовку студентів.
Викладання навчальних дисциплін за ОП здійснюється з
активним використанням інноваційних інформаційних
технологій.
27
лекційних
аудиторій
обладнано
стаціонарними
мультимедійними
комплексами,
що
дозволяє проводити навчальні заняття з використанням
телекомунікаційних засобів та інноваційних технологій,
власних інформаційних ресурсів та глобальної мережі.
Для дистанційного доступу до навчально-методичних
матеріалів використовується платформа Moodle, яка
дозволяє об’єднати матеріали з дистанційних курсів
авторства викладачів ПУЕТ або інших провідних
фахівців України у сфері фінансів, банківської справи та
страхування з можливістю колективної роботи над
електронними навчальними ресурсами.
Навчально-методичне
забезпечення
періодично
оновлюється та адаптується відповідно до цілей освітньої
програми.
Здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньою
програмою, та викладачі можуть використовувати
бібліотеку університету, електронний читальний зал,
інституційний репозитарій ПУЕТ. Інформаційні ресурси
бібліотеки ПУЕТ за освітньою програмою формуються
відповідно до предметної області та сучасних тенденцій
наукових досліджень у цій галузі. Здобувачі вищої освіти
можуть отримати доступ до всіх друкованих видань
різними мовами, включаючи монографії, навчальні
посібники, підручники, словники, тощо.
Бібліотека забезпечена вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями відповідного або
спорідненого профілю, в тому числі в електронному
вигляді.
9 – Академічна мобільність
На основі угод про співпрацю щодо реалізації програм
академічної
мобільності
між
ВНЗ
Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» та
Полтавською державною аграрною академією, а також між
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» та
Харківським
національним
аграрним
університетом ім. В.В. Докучаєва
У рамках програми ЄС Еразмус+ КА1 на основі
міжінституційної
угоди
між
Університетом
та
Повісланським університетом у Квідзині (Республіка
Польща); у рамках програми академічних обмінів Турецької
Республіки «Mevlana» – з Ізмірським університетом
демократії
Особливі умови ОП в контексті навчання іноземних
громадян не передбачено

2. Перелік компонентів освітньо-професійної
послідовність
2.1. Перелік компонентів ОПП
Код
н/д

ОК01
ОК02
ОК03
ОК04
ОК05
ОК06
ОК07
ОК08
ОК09
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13
ВК01
ВК02
ВК03
ВК04
ВК05
ОК14
ОК15
ОК16

Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти,
практики, кваліфікаційна робота)
Обов’язкові освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
Ділова іноземна мова
Лідерство і керівництво
Цикл професійної підготовки
Банківський менеджмент
Бюджетна політика та управління фінансами
Методологія та організація наукових досліджень
Податковий менеджмент
Проектування інформаційних систем в сфері фінансів,
банківської справи та страхування
Ринок фінансових послуг
Страховий менеджмент
Управління фінансовою санацією підприємства
Фінансове планування і прогнозування
Фінансовий контролінг
Фінансовий менеджмент
Вибіркові освітні компоненти*
Цикл загальної підготовки
Вибіркова дисципліна 1
Вибіркова дисципліна 2
Цикл професійної підготовки
Дисципліна професійного вибору 1
Дисципліна професійного вибору 2
Дисципліна професійного вибору 3
Практична підготовка
Цикл професійної підготовки
Виробнича практика
Переддипломна виробнича практика
Атестація
Кваліфікаційна робота
Захист кваліфікаційної роботи
Разом

програми та їх логічна

Кількість
кредитів
53
6
3
3
47
5
4
3
5
4
5
5
3
4
3
6
25
10
5
5
15
5
5
5
7
7
4
3
5
4
1
90

Форма
підсумко
вого
контролю
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

Примітка: перелік вибіркових компонент формується щороку та розміщується
на сайті університету http://puet.edu.ua/uk/vibirkovi-disciplini

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми

1 семестр
ОК01
Ділова іноземна мова

2 семестр
ОК02 Лідерство і керівництво
ОК06 Податковий менеджмент

ОК04
Бюджетна політика та
управління фінансами

3семестр

ОК09 Страховий менеджмент

ВК01
Вибіркова дисципліна (цикл
загальної підготовки)

ОК12 Фінансовий контролінг
ОК08
Ринок фінансових послуг

ОК03
Банківський менеджмент

ОК13
Фінансовий менеджмент

ВК03
Вибіркова дисципліна
(професійного
спрямування)

ОК07
Проектування інформаційних систем в сфері
фінансів, банківської справи та страхування
ОК11 Фінансове планування і прогнозування
ОК10 Управління фінансовою санацією
підприємства
ОК05 Методологія та організація наукових
досліджень

ВК02
Вибіркова дисципліна
(цикл загальної підготовки)

ОК15
Переддипломна виробнича
практика

ОК16
Кваліфікаційна робота

ВК04 Вибіркова дисципліна
(професійного спрямування)
ВК05 Вибіркова дисципліна
(професійного спрямування)
ОК14 Виробнича практика

Захист кваліфікаційної роботи

СВО ПУЕТ-2021

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форма
здобувачів
освіти

атестації Атестація здобувачів здійснюється у
вищої публічного захисту кваліфікаційної роботи.

формі

до Кваліфікаційна робота спрямована на розв’язання
складної задачі або проблеми у сфері фінансів,
банківської справи та страхування, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій
та характеризується невизначеністю умов і вимог.
У кваліфікаційній роботі не може бути
академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена у
репозитарії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет
економіки
і
торгівлі»,
що
регламентується
внутрішнім
нормативним
документом.
Установлення відповідності засвоєних здобувачами
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти
через підсумкову
атестацію,
яка
Документ встановленого
зразка про
присудження
Документи,
які відбувається
публічно
засіданні екзаменаційної
ступеня магістра
із наприсвоєнням
кваліфікації:
отримує випускник здійснюється
комісії.
на основі успішного магістр фінансів, банківської справи та страхування.
проходження
атестації

Вимоги
кваліфікаційної
роботи

СВО ПУЕТ-2021

Навчальні
дисципліни

Ділова іноземна мова
Лідерство і керівництво
Банківський
менеджмент
Бюджетна політика та
управління фінансами
Методологія та
організація наукових
досліджень
Податковий
менеджмент
Проектування
інформаційних систем в
сфері фінансів,
банківської справи та
страхування
Ринок фінансових
послуг
Страховий менеджмент
Управління фінансовою
санацією підприємства
Фінансове планування і
прогнозування
Фінансовий контролінг
Фінансовий
менеджмент
Виробнича практика
Переддипломна
виробнича практика

Інтегральна
компетентність

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми
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Спеціальні (фахові)
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними навчальними дисциплінами
Навчальні
дисципліни
Ділова іноземна мова
Лідерство і керівництво
Банківський менеджмент
Бюджетна політика та
управління фінансами
Методологія та
організація наукових
досліджень
Податковий менеджмент
Проектування
інформаційних систем в
сфері фінансів,
банківської справи та
страхування
Ринок фінансових послуг
Страховий менеджмент
Управління фінансовою
санацією підприємства
Фінансове планування і
прогнозування
Фінансовий контролінг
Фінансовий менеджмент
Виробнича практика
Виробнича
переддипломна практика

01

02

03

04

05
+

Програмні результати навчання
06
07
08
09
10
+

+

+

+

+
+

+
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Гарант освітньої програми
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