
Програма практичної підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Підготовка бакалаврів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості, яка 

повинна володіти поглибленими фаховими знаннями, уміннями інноваційного характеру, 

навичками науково-педагогічної діяльності, досвідом використання одержаних знань і 

вмінь; продукувати (створювати) елементи нових знань для вирішення завдань у 

відповідній сфері професійної діяльності. Практична підготовка бакалаврів спеціальності 

поділяється на два види: навчальна та виробнича практика.  

Навчальна практика – основною метою закріплення і поглиблення теоретичних 

знань, одержаних під час вивчення спеціальних дисциплін; набуття необхідних навичок із 

спеціальності, підготовка до проходження виробничої практики, одержання практичних 

навиків з організації прикладних програм, які розробляють для широкого кола 

користувачів. 

Виробнича практика направлена на закріплення теоретичних та професійних 

знань отриманих студентами у процесі вивчення дисциплін фахового спрямування, 

закріплення вмінь і навичок, що були набуті студентами під час навчання їх розширення 

та поглиблення. Оволодіння сучасними формами та методами роботи в фінансових 

відділах органів державного управління, банківських установах, підприємствах різних 

форм власності, комерційних банках та інших фінансових інститутах на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра та набуття практичних навичок необхідних для самостійної 

роботи на посадах: помічник менеджера з управління фінансами (фінансовими 

ресурсами), помічник молодшого економіста, помічник бухгалтера, помічник керівника 

фінансової служби підприємства, установи, організації. 

 

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  

1. АТ ПУМБ», м. Київ. 

2. ПрАТ «Трансмаш», м. Дніпропетровськ. 

3. ТОВ «УкрЮгІмпекс», м. Київ. 

4. ПрАТ СК «Провідна», м. Київ. 

5. ТОВ «Фоззі-Фуд», м. Київ. 

6. АТ «Райффайзен Банк Аваль, м. Київ. 

7. АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ. 

8. ПАТ КБ «ІдеяБанк», м. Суми. 

9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ. 

10. ПАТ КБ «Альфа Банк», м. Київ. 

 

Назва практики Курс / семестр 
Академічних 

годин 

Кредитів 

ECTS 
Вид контролю 

Навчальна 1/2 180 6 залік 

Навчальна 2/4 180 6 залік 

Виробнича 3/6 180 6 залік 

Виробнича 4/8 180 6 залік 

 


