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1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти структурного 

підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

економічний факультет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти – доктор філософії 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Офіційна назва освітньо- 

наукової програми 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-наукової 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 40 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації – 

Цикл/рівень 9 рівень НРК України 

Передумови Наявність освітнього ступеня магістра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньо- 

наукової програми 

Програма вводиться в дію з 1 вересня 2020 року терміном на 

4 роки 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису 

освітньо-наукової 

програми 

https://econom.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/OP_072_F_2020_ASP.pdf 

 

2 – Мета освітньо-наукової програми 

Метою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з фінансів, банківської 

справи та страхування є розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення 

підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідної та інноваційної 

діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування, а також у науково-педагогічній 

діяльності в галузі управління та адміністрування і суміжних наук. 

 

3 – Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область 

(галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Спеціалізація: - 

Орієнтація освітньо- 

наукової програми 

Освітньо-наукова, доктор філософії 

https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_072_F_2020_ASP.pdf
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/OP_072_F_2020_ASP.pdf


Основний фокус освітньо- 

наукової програми  

Поглиблена освіта в галузі управління та адміністрування, 

спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних 

вирішувати фундаментальні та прикладні проблеми у сучасних 

фінансах,банківській справі та страхуванні, проводити наукові 

дослідження, які вимагають глибоких теоретичних знань, творчого 

мислення, практичних і організаційних навичок , та викладати 

економічні і суміжні дисципліни у закладах вищої освіти.  

 
 Ключові слова: фінанси, банківська справа, страхування, 

фінансовий механізм, фінансове моделювання, фінансове 

консультування, фінансова політика, інноваційні технології у 

фінансах, банківській справі та страхуванні, фінансовий ринок, 

фінансовий інжиніринг, методика викладання у вищій школі. 

Особливості програми Широкий спектр дисциплін вільного вибору аспіранта; серед 

обов’язкових складових освітньо-наукової програми: інтенсивне 

вивчення англійської мови та участь у наукових семінарах та 

конференціях; сприяння в академічній мобільності тощо.  

Навчальний процес та наукове керівництво забезпечується 

докторами наук, професорами, що проходили стажування у 

провідних ЗВО Європи, окремі з яких також мають значний 

досвід практичної роботи у сфері фінансів. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування і подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність в галузі управління та адміністрування 

за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування в 

установах, організаціях і підприємствах різного типу. Наукові 

та науково-педагогічні посади в закладах вищої освіти та 

наукових установах. 

Подальше навчання Подальше навчання в докторантурі. 

 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання У програмі використовуються проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання на основі наукових досліджень, 

самонавчання, спрямовані на отримання аспірантами глибоких 

знань, навичок генерування нових ідей. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних та 

семінарських занять, педагогічного практикуму.  

Значна частина роботи проходить на рівні індивідуальних 

консультацій з науковим керівником, науковою спільнотою, 

виконання власного наукового дослідження, написання 

наукових статей, апробації одержаних результатів. 
Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за 

системою ЄКТС (100-бальна шкала) та національною 

шкалою оцінювання. 

Поточний контроль – усне та письмове опитування, контрольні 

роботи, захист індивідуальних завдань. 

Підсумковий  контроль   –   іспити  та  заліки  з   

урахуванням накопичених балів поточного контролю. 

Державна атестація – публічний захист дисертаційної роботи. 



 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації                    

з різних джерел. 

ЗК 3. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 4. Здатність формулювати наукові гіпотези та здійснювати їх 

верифікацію у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК 1. Здатність формувати системний науковий світогляд у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 2. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у 

провідних наукових виданнях з фінансів, банківської справи та 

страхування та суміжних галузей. 

СК 3. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок 

українською та англійською мовами, глибоке розуміння 

англомовних наукових текстів за напрямом досліджень. 

СК 4. Здатність застосовувати інформаційно-аналітичні 

програмні продукти та системи для обґрунтування, 

підтвердження/спростування гіпотез та визначення тенденцій 

розвитку об’єктів дослідження у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

СК 5. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також 

правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 

науково-педагогічній діяльності. 

СК 6. Здатність проводити порівняльний аналіз концепцій, 

теорій, парадигм та методології, оцінювати рівень їх практичної 

значущості для конкретних соціально-економічних умов, 

застосовувати методологію та моделі наукових досліджень у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з фінансів, 

банківської справи та страхування і на межі предметних галузей, 

а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових 

і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з 

відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій. 



ПРН 2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування державною та 

іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у вітчизняних та 

міжнародних наукових виданнях. 

ПРН 3. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і 

економіко-математичного моделювання, наявні літературні дані. 

ПРН 4. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з фінансів, банківської справи та страхування та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням 

сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших дослідників у контексті усього 

комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

ПРН 5. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, 

спеціалізовані бази даних та інформаційні системи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 6.  Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, 

які дають можливість переосмислити наявне та створити нове 

цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати 

значущі наукові проблеми у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування з дотриманням норм академічної етики і 

врахуванням соціальних, економічних, екологічних, правових 

аспектів. 

ПРН 7.  Глибоко розуміти загальні принципи та методи економічних 

наук, методологію наукових досліджень, застосовувати їх у 

власних дослідженнях у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Навчальний процес забезпечують вісім кафедр, відповідальною 

є кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту економічного 

факультету, а також залучені до навчального процесу кафедри 

філософського факультету (кафедра філософії, кафедра 

психології), факультету іноземних мов; юридичного факультету; 

факультету педагогічної освіти; факультету прикладної 

математики та інформатики. Викладання навчальних дисциплін 

забезпечують головно доктори наук (більшість - економічних), 

професори, з них – 8 – з кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту. Наукове керівництво здійснюють лише доктори наук. 

Запрошуються лектори із інших закладів вищої освіти, 

державних фінансових установ, підприємств. 



Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наявні комп’ютерні класи та спеціалізовані  лабораторії  для 

вивчення фахових дисциплін, міжфакультетські лабораторії 

тощо. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Усі дисципліни навчального плану  повністю забезпечені 

програмами, силабусами та методичними матеріалами. 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Здобувачі можуть брати участь у програмах національної 

кредитної мобільності згідно з укладеними угодами про 

перезарахування результатів навчання між ЛНУ імені Івана 

Франка та іншими закладами вищої освіти України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Здобувачі можуть брати участь у програмах міжнародної 

кредитної мобільності згідно з укладеними угодами про 

перезарахування результатів навчання між ЛНУ імені Івана 

Франка та закордонними закладами вищої освіти. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Іноземні  здобувачі  вищої  освіти  приймаються  на  навчання  

за умови оволодіння українською мовою на достатньому рівні. 



2. Перелік компонент освітньо-наукової 

програми та їхня логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОНП 
 

 

Код 

н/д 

Компоненти ОНП 

(навчальні дисципліни,курсові проекти(роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1  2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК 1. Актуальні проблеми фінансової науки 

фі 

3 іспит 

ОК 2. Науковий семінар 4 залік 

ОК 3. Філософія  4 іспит 

ОК 4. Педагогічна практика  4 залік 

ОК 5. Іноземна мова за фаховим спрямуванням 7 іспит 

 Всього 22  

Вибіркові компоненти ОНП 

ВК 1.1 

 
ВК 1.2 

 

ВК 1.3 

 

1) Фінансовий моніторинг та національна оцінка 

ризиків нелегальних фінансових операцій   

2) Використання міждисциплінарних підходів  у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

3) Фіскальне консультування 

 

 
 

3 

 

 
 

іспит 

ВК 2.1 

ВК 2.2 

 

ВК 2.3 

 

1) Теорія та методологія фінансової політики держави 

2) Філософія фінансів, банківської справи та 

страхування 

3) Інноваційні технології у банківському та 

страховому бізнесі 

 
 

3 

 
 

іспит 

ВК 3.1 

 

ВК 3.2 

ВК 3.3 

 

1) Фінансовий механізм інноваційного розвитку та  

фіскальне регулювання                                          

2) Методологія фінансових досліджень 

3) Фінансовий інжиніринг та інформатизація 

 
 

       3 

 
 

іспит 

ВК 4.1 

ВК 4.2 

1) Педагогіка вищої школи 

2) Методологія підготовки наукової публікації 

 

3 
 

залік 

ВК 5.1 

ВК 5.2 

1) Психологія вищої школи 

2) Підготовка науково-інноваційного проекту 

 

3 
 

залік 

ВК 6.1 

ВК 6.2 

ВК 6.3 

1) Інформаційні технології та програмування 

2) Інтелектуальна власність і трансфер технологій 

3) Інновації та підприємництво 

 
3 

 
залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 18  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОНП 40  
 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор 

філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-

науковою програмою здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

(дисертаційної) роботи. 



Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
 

Кваліфікаційна (дисертаційна) робота аспіранта є завершеною розробкою, що 

відображає інтегральну компетентність її автора. У кваліфікаційній роботі повинні бути 

викладені результати досліджень, проведених із застосуванням концепцій, теорій, 

положень і методів фінансової науки, спрямованих на розв’язання конкретного 

інноваційного наукового завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми 

 ОК 

1. 

ОК 

2. 

ОК 

3. 

ОК 

4. 

ОК 

5. 

ВК 

1.1 

ВК 

1.2 

ВК 

1.3 

ВК 

2.1 

ВК 

2.2 

ВК 

2.3 

ВК 

3.1 

ВК 

3.2 

ВК 

3.3 

ВК 

4.1 

ВК 

4.2 

ВК 

5.1 

ВК 

5.2 

ВК 

6.1 

ВК 

6.2 

ВК 

6.3 

ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 1. +  +   +   + + +   +  +     + 

ЗК 2.    +  + + +       +    +   

ЗК 3. + +       

 

  + +  +    +  + + 

ЗК 4.  + +          + +  +     + 

СК 1. +     + + + + + + + + +        

СК 2. +     + + + + + + + + +  +      

СК 3.  +   + + + + + + + + + +  + +     

СК 4. +     + + + + + + + + +     +   

СК 5.    +  + + + + + + + + + +  +   +  

СК 6. +     + + + + + + + + +  +      

 

                          

        5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-наукової програми 

 ОК 

1. 

ОК 

2. 

ОК 

3. 

ОК 

4. 

ОК 

5. 

ВК 

1.1 

ВК 

1.2 

ВК 

1.3 

ВК 

2.1 

ВК 

2.2 

ВК 

2.3 

ВК 

3.1 

ВК 

3.2 

ВК 

3.3 

ВК 

4.1 

ВК 

4.2 

ВК 

5.1 

ВК 

5.2 

ВК 

6.1 

ВК 

6.2 

ВК 

6.3 

ПРН 1. +  +   + + + + + + + + +       + 

ПРН 2.  +   + + + + + + + + + +  + +     

ПРН 3. + +    + + + + + + + + +     +   

ПРН 4. +  + +  + + + + + + + + + + +    + + 

ПРН 5. +     + + + + + + + + +     +   

ПРН 6. + + +   + + + + + + + + + +  + +  + + 

ПРН 7. +     + + + + + + + + +  +      

 



Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» Львівського національного університету імені Івана Франка  
 
 
 

Рік 1  
 
 
 

 
Філософія 

 
 
 

Рік 2 
 
 
 
 
 

 
Вибіркові курси 

 
 
 
Рік 3 Рік 4  

 
 

 
Актуальні 

проблеми 

фінансової 

науки 
 
 
 
Іноземна мова  

за фаховим  
спрямуванням 

 
 

 
Фінансовий моніто-
ринг та національна 

оцінка ризиків неле-

гальних фінансових 
операцій 

 
Фіскальне 

консультування 

 
 
 

    
  Філософія фінансів, 

  банківської справи 

та страхування 

 

 
 Фінансовий механізм 

інноваційного 
розвитку та фіскальне 

регулювання 

 

 
Методологія 

фінансових 

досліджень 

 

 
 

Фінансовий 

інжиніринг 
та інформатизація 

 

 
 

   Інформаційні   
технології та   

програмування 

 
 

 

 
Інновації та  

підприємництво 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Використання  
міждисциплінарних підходів 

у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 
 

 
                      Теорія та методологія 

                      фінансової політики  

                                  держави 
 

 
Інноваційні технології 

у банківському та страховому  

бізнесі 

 
 
 

Педагогіка вищої  
школи 

 
 
 
 

Методологія  
підготовки наукової  

публікації 

 
 

 
Психологія вищої  

школи 

 

 
 

Підготовка  
науково-  

інноваційного  
проекту 

 

 
Інтелектуальна  

власність і трансфер  
технологій 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика 
 
 
 
 

Науковий семінар 


