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ВСТУП
Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у
якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми держа
вної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної
підготовки фахівця з спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Освітньо-професійна програма використовується під час:
- розроблення та корегування освітньо-професійної програми підготовки фахів
ців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми на
вчальних дисципліні й практик;
- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфі
кації фахівців.
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ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ
____________________ молодшого спеціаліста

_________________________

(назва о с в іт нь о-кв алі ф ік аці йн ого рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 «Економіка та підприємництво»___________
( шифр та наз ва галуз і з нань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050801 «Фінанси і кредит»________
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( код і наз ва кв а л і фі ка ці ї )

1. Галузь використання
Освітньо-професійна програма призначена для підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня______молодший спеціаліст____________________
(назва ос в іт нь о- кв а лі ф ік а ці йн о г о рівня)

галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»
( шифр і назва г алуз і зн ань)

спеціальність____ 5.03050801 «Фінанси і кредит»________
( код і назва сп е ц і а л ьн ос т і )

освітній ^_______ неповна вища освіта_____ _____________________
(назва ос віт нь ого рівня)

Кваліфікація

операціоніст з фінансів та кредиту
(код і назва кваліфікації)

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2005:
_____65 Діяльність у сфері грошового та фінансове посередництво
-

Освітньо-професійна програма установлює:
зміст навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує формування
компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
термін навчання за очною формою навчання;
форми державної атестації.

2. Нормативні посилання
В освітньо-професійній програмі
кваліфікаційну характеристику.

використані

посилання

на

освітньо-

1

3. Визначення:
В освітньо-професійній програмі використано терміни та відповідні визна
чення, що подані у Комплексі нормативних документів для розробки складових си
стеми стандартів вищої освіти (додаток
до листа Міносвіти України від
31.07.2008 р.№ 1/9-484)

4. Позначення і скорочення
В освітньо-професійній програмі застосовуються скорочення назв відповідно до
«Комплексу нормативних документів для розроблення складових систем стандар
тів вищої освіти» ( Лист Міносвіти і науки України від 31.07.2008р. № 1/9-484
«Щодо нормативно - методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів
вищої освіти»).

4. Позначення і скорочення
В освітньо-професійній програмі застосовуються скорочення назв відповідно
до «Комплексу нормативних документів для розроблення складових систем стан
дартів вищої освіти» (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти України від
31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями).

5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, на
вчальними дисциплінами й практиками.
5.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
- цикл гуманітарної підготовки,
- цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;
- цикл професійної та практичної підготовки.
5.2
Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час програми
підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних го
дин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик програми підгото
вки подано у таблиці Додатка А.

2

Додаток А
Таблиця розподілу змісту освітньо-професійної програми та максимальний
навчальний час за циклами підготовки
Термін навчання (років)

3

Максимальний навчальний час загальної під
готовки (академічних годин/національних
кредитів/кредитів ЕСТ8)

4320/80,0/120,0

Максимальний навчальний час за циклами
(академічних годин/національних кредитів/
кредитів ЕСТ8)
- гуманітарної підготовки
-

природничо-наукової та загальноеконо
мічної підготовки

- професійної та практичної підготовки

864/16,0/24,0

918/17,0/25,5
2538/47,0/70,5

З

6. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми
6.1 Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових уза
гальнених структур діяльності, поданих у освітньо-кваліфікаційній характеристи
ці» у змісті компетенцій, наведені в таблиці Додатка Б.
6.2 У таблиці Додатка В подається перелік навчальних дисциплін й практик
(видів практичної підготовки), вказуються назви й шифри блоків змістових моду
лів, із яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри змі
стових модулів, що входять до даного блоку змістових модулів.
6.3. У додатку Г для кожної навчальної дисципліни (або практики) змісту
освітньо-професійної
програми
вказується
кількість
навчальних
го
дин/національних кредитів/кредитів ЕСТ8 її вивчення та перелік сформованих
компетенцій.
6.4 Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і
практик та розподіл блоків змістовних модулів у них за окремим погодженням із
МОН України.
Примітка. У таблиці Додатка Б та у таблиці Додатка В шифри змістових модулів
указані за структурами:
б) шифр змістового модуля, що відпові
а) шифр змістового модуля, що від
дає компетенції, зазначеній у таблиці
повідає професійній компетенції, за
Додатка А освітньо-кваліфікаційної ха
значеному у таблиці Додатка Б освіт
рактеристики:
ньо-кваліфікаційної характеристики:
КХХ. XX. XX
КХХ. X X . XX
номер змістового модуля,
номер змістового мо
наскрізний
дуля, наскрізний
для даної компетенції
для даної компетенції
шифр компетенції
У таблиці Додатка Б шифри блоків
змістових модулів указані за структу
рою:
ХХ.ХХ XX
номер блоку змістових моду
лів, наскрізний
для даного циклу підготовки
цикл підготовки

4

шифр компетенції

7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
7.1
Державна атестація здійснюється у вигляді комплексного державного іс
питу з таких дисциплін:
Бюджетна система.
Податкова система
Банківські операції
Аналіз діяльності фінансовоОкредитних установ.

8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки
Враховуючи вимоги ст.47 та ст.48 Закону України “Про вищу освіту”,
обов’язковою вимогою до кваліфікації викладацького складу, який бере участь у
викладанні навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання у вищих
навчальних закладах першого і другого рівня акредитації, є наявність у викладачів
диплому про повну вищу

5

(

(

ДОДАТОК Б
Таблиця - Система змістовних модулів
Зміст уміння, що забезпе
чується

Шифр уміння

Організовувати облік над
ходження грошей, товарномареріальних цінностей і
основних засобів

О.ПФ.С.ОІ
ПП.0.08.03

Забезпечувати облік та збе
реження матеріальнотоварних цінностей підроз
ділу

0.ПФ.С.07
ПП.0.39.04

Планувати чисельність пра
цівників підрозділу, робо
чий час та фонд їх заробіт
ної плати

ПА.ПФ.Д.01
ЗР.0.0.07.05

Здійснювати економічний
аналіз діяльності підрозділу
за певний звітний період,
використовуючи планові та
звітні показники, стандартні
методики та інструментарій
аналітичної роботи
Аналізувати ефективність

ПА.ПФ.С.02
ЗР.0.08.01

1.ПФ.Е.ОЗ .ПР.О.01

Назва змістовного модуля
Грошові надходження підприємств. Склад та хара
ктеристика грошових надходжень підприємств.
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз
матеріальних ресурсів. Аналіз засобів виробництва
Аналіз балансу підприємства
Фінансове забезпечення відтворення основних фо
ндів. Сутність відтворення основних фондів.
Показники стану та ефективності використання
основних фондів
Знос і амортизація основних фондів на підприємс
тві. Лізингові операції
Формування і розподіл прибутку. Розподіл прибу
тку від реалізації продукції та послуг. Формування
фонду зарплати працівників

Оцінка фінансового стану підприємств. Значення
фінансового стану підприємств.
Оцінка фінансової стійкості підприємств.
Аналіз фінансового стану і шляхи його поліпшен
ня
Обігові кошти підприємств. Джерела формування

Шифр змістовного
модуля
КЗП.01 КЗП.02
КІ.ОЗ

КЗП.04 КЗП.05

КЗП.06 КЗП.07
КЗП.8

КЗП.9

(

Зміст уміння, що забезпе
Шифр уміння
чується

(

Назва змістовного модуля

Шифр змістовного
модуля

обігових коштів.
Схеми розробки фінансово-кредитного забезпе
чення
Структура та механізм фінансово-кредитного за
безпечення

використання фондів трудо
вих, матеріальних і фінан
сових ресурсів у підрозділі

Аналізувати обсяг реалізації
послуг у підрозділі з метою
прогнозування отримання
прибутків

Контролювати своєчасність
здійснення розрахунків і
; надходження платежів
Контролювати хід виконан
ня заходів щодо забезпе
чення ефективного викори
стання фінансових, трудо
вих, матеріальних ресурсів
підрозділу
Контролювати стан незаве-

ПА.ПФ.С.02
ЗР.0.11.02

К.ПФ.С.01
ПР.0.05.04

КЗП.11
КЗП.12

Оцінювання якості фінансового стану

КЗП.ІЗ

Показники ефективності використання обігових
коштів. Показники ефективності

КЗП.14

Аналіз, проектування та прототипування ресурсів

КЗП.15

Функціональні компоненти та властивості фінан
сових ресурсів
і
Засоби розробки фінансових вкладень
Оцінювання якості використання коштів
Оподаткування підприємства. Сутність, види пода
тків. Обов’язкові відрахування підприємств у ці
льові фонди. Податкові відносини між державою і
суб’єктами господарської діяльності

КЗП.16
КЗП.17
КЗП.18
КЗП.19
КЗП.20

К.ПФ.С.02
ПР.0.08.01

Формування і розподіл прибутку. Використання і
розподіл прибутку. Формування чистого прибутку
та його використання

К.ПФ.С.03

Грошові надходження підприємств. Види та харак-

КЗП.21
7

(

Зміст уміння, що забезпе
чується
ршеного виробництва, за
безпечувати ресурсами,
технічними засобами та
транспортом

Професійне спілкування

(

Шифр змістовного
модуля

Шифр уміння

Назва змістовного модуля

ПР.0.10.01

теристика грошових надходжень. Виручка від реа
лізації робіт та послуг. Формування валового та
чистого доходу

2.СВ.Д.01.ПР.Р.01

Аргументовано переконувати колег у правильності
пропонованого рішення, вміти донести до інших
свою позицію
Під керівництвом менеджера проекту домовляти
ся з партнерами про базові угоди
Самостійно приймати етичні рішення при зітк
ненні з етичними дилемами

КЗП.22.1
КЗП.22.2
КЗП.22.3
.................................................... *....................

>

Створювати та використо
вувати бізнес проектування

1.ПФ.Д.04.3П.0.05

Розв'язувати економічні за
дачі шляхом створення від- | 1.ПФ.Д.04.ПР.0.06
повідних застосувань

Аргументовано переконува
ти колег у правильності
пропонованого рішення,
вміти донести до інших
свою позицію

Шаблони проектування

КЗП. 23

Функціональна залежність між попитом і пропози
цією
Економічне моделювання проектів
Фінансово-економічний прогноз
Кредитний механізм
Система кредитування
Валютна система
Стратегії вислухування, переконання та ведення
переговорів

КЗН. 02.01.01
КЗН.02.01.02
КЗН.02.01.03
КЗН. 02.01.04
КЗН.02.01.05
КЗН. 02.01.06
КСП.04.02

2.СВ.Д.01.ПР.Р.01
Принципи ефективної усної комунікації

КСП.05.01

8

%

(
Зміст уміння, що забезпе
Шифр уміння
чується
Домовлятися з партнерами
про базові угоди

Приймати етичні рішення
при зіткненні з етичними
дилемами

Володіти основами управ
ління проектами

Визначати та вимірювати
атрибути якості

2.СВ.Д.01.ПР.Р.02

Назва змістовного модуля
Система правил етики та професійної поведінки,
етичний кодекс економіста
Соціальні, юридичні, історичні і професійні пи
тання та інтереси
Основи ефективної роботи з колегами, знайомство
з мотивацією людей, концепції групової динаміки

Шифр змістовного
модуля
КСП.06.01
КСП.06.02
КСП.04.01
КЗП.23.01

Створення якісної формальної презентації

КСП.04.03

Характер і роль професійних суспільств

КСП.06.03

Управління людським потенціалом і комунікація
ми

КСП.07.01

Управління якістю проекту та ризиками

КСП.07.02

Процеси управління якістю фінансово-кредитного
забезпечення
Характер і роль стандартів фінансово-кредитного
забезпечення

КСП.08.02
КЗП.23.02

2.СВ.Д.01.ПР.Р.03

З.ПФ.Д.ОІ.ПП.О.ОІ

4.ПФ.Д.01.ПП.О.01

Процеси управління якістю фінансово-кредитного
забезпечення

КСП.10.01

КСП.08.02
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Додаток В.
Таблиця - Перелік навчальних дисциплін і практик
Шифр
Назва навчальної
навчальної
дисципліни
дисципліни

Назва змістовного модулю

Шифр
змістовного
модулю

1. Цикл дисциплін гуманітарної підготовки
1.01

1.02

1.03

1.04
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Україна між двома світовими

КЗН.01.01.01

Україна у післявоєнний час

КЗН.01.01.02

Історія України
Українська мова за
професійним спряму
ванням

Правила формування найважливі
ших документів
Форми ділового мовлення

КІ.01.01.01
КІ.01.01.02

Галузі філософського знання (он
тологія, гносеологія, логіка, філо
софська антропологія, етика, есте
тика, соціальна філософія тощо)

КЗН.01.02.01

Форми буття і сутності діалектики

КЗН.01.02.02

Походження свідомості, форм і
структури свідомості
Шляхи пізнання світу, функціону
Основи філософських вання знань в сучасному інформа
знань
ційному суспільстві, особливостей
взаємозв’язку науки, техніки з су
часними соціальними і етичними
проблемами
Форми суспільної свідомості, їх
взаємозв'язку
Умови формування особистості, її
свободи, відповідальності за збе
реження життя, природи, культур
Історичний шлях розвитку світової
та вітчизняної соціологічної думки
Зміст соціальних соціологічних
теорій, питання методології, мето
дики та технології конкретноСоціологія
соціологічних досліджень
Шляхи реалізації результатів соці
ологічних досліджень та соціаль
них технологій у практичній дія
льності

КЗН.01.02.03

КЗН.01.02.04

КЗН.01.02.05
КЗН.01.02.06
КЗН.01.03.01
КЗН.01.03.02

КЗН.01.03.03
...................................- ........................................................... _

Шифр
навчальної
дисципліни

1.05

1.06

1.07

1.08

Назва навчальної
дисципліни

Назва змістовного модулю

Характер і зміст, що регулюються
правом різних суспільних відно
син
Особливості захисту прав та за
конних інтересів громадянина з
Правознавство
метою виховання правової свідо
мості та культури
Нові закони, що регулюють еко
номічне середовищ суспільного
життя
Фонетичний мінімум для правиль
ного артикулювання звуків
Граматичний мінімум (ключові
Іноземна мова за про положення морфології та синтак
фесійним спрямуван сису)
ням
Лексичний мінімум загальнонаукового або загальнотехнічного ха
рактеру
Засоби різнобічного розвитку осо
бистості
Загальні відомості про будову ор
ганізму людини та вплив фізичних
вправ на функціонування окремих
Фізичне виховання
органів та систем
Засоби оздоровлення, реабілітації,
будови тіла та саморегуляції з ура
хуванням економічних, кліматич
них та екологічних умов
Загальні відомості культурноісторичного процесу, особливості
культурних епох, їх духовних
цінностей та пріоритетів
Культурологія
Досягнення в різних галузях духо
вної культури. Шедеври культури
Види та жанри мистецтв

Шифр
змістовного
модулю
КЗН.01.04.01

КЗН.01.04.02

КЗН.01.04.03
КІ.02.01.01
КІ.02.01.02

КІ.02.01.03
КС0.02.01.01
КС0.02.01.02

КС0.02.01.03

КЗН.01.05.01
КЗН.01.05.02
КЗН.01.05.03

2. Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки
2.01

Політекономія

Загальні засади економічного роз
витку. Основи ринку

КЗН.04.01.01

Економічне зростання і соціально- КЗН.04.01.02
економічний прогреегФормування
і розвиток сучасних соціально11

Шифр
Назва навчальної
навчальної
дисципліни
дисципліни

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07
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Назва змістовного модулю

економічних систем
Світове господарство і міжнародні
економічні відносини
Лінійна та векторна алгебра
Аналітична геометрія
Функції однієї змінної
Диференціальне числення
Функції багатьох змінних
Вища математика
Невизначений інтеграл
Визначений інтеграл
Економічна динаміка та її моде
лювання. Ряди
Теорія ймовірностей і математич
на статистика
Основи інформатики
Місгозой ОШсе(М8). Текстові
процесори
Комп’ютерні мережі
Місгозой ОШсе(М8). Табличні
Інформатика та
комп’ютерна техніка процесори
Місгозой ОШсе(М8). Основи ро
боти з базами даних.
Перспективи розвитку інформа
ційних технологій
Статистичне спостереження.
Зведення і групування статистич
них даних.
Статистика
Абсолютні та відносні величини
Середні величини
Підприємство в сучасній системі
господарювання
Економіка підприємст
Капітал, виробничі фонди і нема
ва
теріальні активи
Інвестиційні та оборотні кошти
Бухгалтерський облік, його сут
ність і основи організації.
Бухгалтерський облік Предмет і метод бухгалтерського
обліку.
Бухгалтерський баланс.
Сутність і основи організації фі
Фінанси підприємств нансів підприємств.
Організація грошових розрахунків

Шифр
змістовного
модулю
КЗН.04.01.03
КЗН.02.01.01
КЗН.02.01.02
КЗН.02.01.03
КЗН.02.01.04
КЗН.02.01.05
КЗН.02.01.06
КЗН.02.01.07
КЗН.02.01.08
КЗН.02.01.09
КЗН.03.01.01
КЗН.03.01.02
КЗН.03.01.03
КЗН.03.01.04
КЗН.03.01.05
КЗН.ОЗ.ОІ.Об
КЗН.02.02.01
КЗН.02.02.02
КЗН.02.02.03
КЗН.02.02.04
КЗН.04.02.01
КЗН.04.02.02
КЗН.04.02.03
КЗН.04.04.01
КЗН.04.04.02
КЗН.04.04.03

КЗН.05.02.01

Шифр
Назва навчальної
навчальної
дисципліни
дисципліни

2.08

2.09

2.10

3.01

3.02

3.03

Назва змістовного модулю

підприємств.
Формування і використання при
бутку.
Закони екології та природоохо
ронне законодавство
Наслідки забруднення навколиш
нього середовища
Джерела і види забруднення атмо
Основі екології
сфери
Способи захисту атмосфери та
ґрунту від забруднення
Методи оцінки величин екологіч
ного збитку
Негативні фактори в житті людини
природного, техногенного, соціа
льно-політичного і воєнного хара
ктеру.
Закон та Положення про Цивільну
Безпека життєдіяльно
оборону. Державні заходи щодо
сті
захисту життя людини.
Засоби індивідуального та колек
тивного захисту людини.
Ліквідація наслідків НС на
об’єкті господарської діяльності
Сутність економіки регіонів
Особливості регіональної еконо
Регіональна економіка
міки
Міжрегіональні взаємовідносини
З.Цикл професійної та практичної підготовки
Сутність і функції грошей.
Грошовий ринок.
Грошові системи.
Гроші і кредит
Валютний ринок і валютні систе
ми.
Кредит у ринковій економіці.
Центральні та комерційні банки
Сутність фінансового обліку
Фінансовий облік на підприємст
Фінансовий облік
вах, установах, організаціях
Особливості фінансового обліку
Облік і звітність бю Методи раціональної організації
джетних організацій
ведення бюджетного обліку

Шифр
змістовного
модулю
КЗН.05.02.02
КЗН.05.02.03
КС0.10.01.01
КСО. 10.01.02
КС0.10.01.03
КСО.10.01.04
КС0.10.01.05
КС0.12.01.01

КС0.12.01.02

КСО.12.01.03
КЗН.06.03.01
КЗН.06.03.02
КЗН.Об.ОЗ.ОЗ
КЗН.06.02.01
КЗН.06.02.02
КЗН.06.02.03

КЗН.07.01.01
КЗН.07.01.02
КЗН.07.01.03
КЗН.07.02.01
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3.4

3.05

3.6

3.07

3.8

3.09

Економічний аналіз

Аналіз діяльності фі
нансово-кредитних
установ

Загальна теорія бюджетного облі
ку _ _______________________
Звітність у бюджетних установах
Предмет і види економічного ана
лізу.
Метод і методичні прийоми еко
номічного аналізу.
Інформаційна база та організація
економічного аналізу.

КЗН.07.02.02

Сутність аналізу в фінансовокредитних установах

КЗН.04.06.01

Етапи проведення аналізу

КЗН.04.06.02

Економічний результат на основі
проведеного аналізу
Правові та організаційні основи
охорони праці
Основи фізіології, гігієни праці та
Основи охорона праці виробничої санітарії
Основи техніки безпеки
Основи пожежної безпеки
Фінанси

Суть і функції фінансів
Фінансова система
Державні фінанси та бюджет

КЗН.07.02.03
КЗН.04.05.01
КЗН.04.05.02
КЗН.04.05.03

КЗН.04.06.03
КС0.11.01.01
КСО. 11.01.02
КСО. 11.01.03
КСО. 11.01.04
КЗП.01.02.01
КЗП.01.02.02

Інформаційні системи та їх роль в
КЗП.01.04.01
управлінні економікою
Організація
інформаційної
бази
Інформаційні системи і
технології в фінансово- систем оброблення економічної
кредитних установах інформації
Автоматизована система фінансо КЗП.01.04.02
вих розрахунків.
Страхові послуги в Україні
КЗП.04.03.01
Сутність страхових послуг в Укра
Страхові послуги
КЗП.04.03.02
їні

3.10

Бюджетна система

Сутність і значення бюджету дер
жави.
Бюджетний устрій і побудова бю
джетної системи України.
Доходи і видатки бюджету

3.11

Податкова система

Сутність і види податків.
Податкова система і податкова по-
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КЗП.01.01.01
КЗП.01.01.02
КЗП. 15.01.03
КЗП. 16.01.03
КЗП.05.01.01
КЗП.24.01.01

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Банківські операції

Страхування

літика.
Державна податкова служба Укра
їни.
Непрямі та прямі податки.
Створення та організація діяльно
сті банку.
Розрахунково-касові операції бан
ків.
Кредитні операції банків
Нетрадиційні банківські операції
та послуги.
Сутність, принципи і класифікація
страхування.
Страховий ринок.
Державне регулювання страхової
діяльності

КСП.06.01.01
КЗП.25.01.01

Сутність Іпотечного ринку

КЗП.02.01.01

КЗП.05.01.01
КСП.08.01.01

КСП.08.01.02

КЗП.04.01.01
КЗП.04.01.02
КЗП.04.01.03

Іпотечний ринок

КЗП.10.01.01
Права та обов’язки органів що
КЗП.11.01.01
працюють на іпотечному ринку
КЗП.07.03.01
Державне казначейство в системі
органів управління фінансами
України
Казначейська справа
Касове виконання дохідної та ви КЗП.07.03.02
даткової частини державного бю
джету
КЗП.06.01.01
Теоретичні основи фінансового
права
Фінансове право
Фінансово-правові взаємовідноси КЗП.06.01.01
ни суб’єктів господарювання
КЗП.22.01.01
Порядок ведення аналітичного і
синтетичного обліку.
Бухгалтерський облік Облік депозитних та кредитних
та звітність в комер
операцій.
ційних банках
КЗП.22.01.02
Основи побудови та складання
звітності у банку
КЗП.17.01.01
Сутність фінансового ринку
Особливості фінансового ринку в КЗП. 17.01.02
Фінансовий ринок
сучасних умовах
КЗП.20.01.02
Тенденції розвитку фінансового
ринку
Навчальна практика з інформати КЗН.01.03.07
ки та комп’ютерної техніки
Практична підготовка
КЗП.01.01.03
Бізнес-тренінг
КСП.01.01.01
Технологічна практика
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