




 

 
Основні терміни та їх визначення 

 
У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно 

виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати 
своєї діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої 
програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою 

на предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 
стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 
заявлених у програмі результатів навчання; 

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 
вимогам стандартів вищої освіти; 

4) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому 

рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої 
становить 240 (за скороченим терміном навчання 180) кредитів ЄКТС; 

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, 
здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією 

на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень базової загальної 
середньої освіти; 

6) заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною 
особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить освітню, 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 
організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти; 

7) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що 

включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 
підготовка; 

8) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі 
компетентності як результат декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності 

(спеціалізації) певного рівня вищої освіти; 

9) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 



європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 
кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів 
вищої освіти; система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 
навчання, обліковується в кредитах ЄКТС; 

10) засоби діагностики – документи, що затверджені в 

установленому порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення 

запланованого рівня сформованості компетентностей студента при контрольних 
заходах; 

11) здобувачі вищої   освіти   –   особи,   які   навчаються   у   
вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 
відповідного ступеня і кваліфікації;змістовий модуль – сукупність умінь, знань, 
цінностей, які забезпечують реалізацію певної компетентності; 

12) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, 

що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на 
емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

13) інтегральна компетентність – узагальнений опис 

кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентностні характеристики 
рівня щодо навчання та/або професійної діяльності; 

14) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих 
завдань різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого 
рівня сформованості компетентностей); 

15) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби 
навчання, у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні 
сучасних досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання 
(підручники; навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально- 
методичні посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

16) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної 

рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 
типовими для кваліфікацій даного рівня; 

17) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, 

який отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 
досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

18) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 
уміння, цінності, інші особисті якості; 

19) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 
інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

20) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
(очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як 



правило, 60 кредитів ЄКТС; 
21) державний кваліфікаційний екзамен – це кваліфікаційний 

підсумковий екзамен, що має на меті розв’язання виробничих завдань, спрямованих 
на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення 
функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) 

організацією та власне технологічним процесом; питання на державний 
кваліфікаційний екзамен зазвичай регламентовано певними професійними 
функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів 
підготовки; 

22) курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого 
відноситься здебільшого до проектної та проектно-конструкторської діяльності; цей 
вид навчальної роботи може включати елементи технічного завдання,ескізні та 

технічні проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо; виконання 

курсового проекту регламентується відповідними стандартами; 

23) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого 
спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад, технічну 
підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним 
(планування, облік, аналіз, регулювання); 

24) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації 

до супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 
занять, що містить, у тому числі інформацію щодо засобів та процедури 
контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 
інформації; 

25) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення 

студентом запланованого рівня сформованості компетентностей за видами 
навчальних занять; 

26) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація 
самостійного смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

27) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких 
забезпечуються навчальною дисципліною; 

28) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) 

матеріальні об’єкти на які спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності); 
незалежно від фізичної природи об’єкт діяльності має певний період (цикл) 

існування, який передбачає етапи: проектування (розроблення), протягом якого 
вирішуються питання щодо забезпечення певних його якостей та властивостей; 

створення (виробництва, впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт 
використовується за призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке 
пов’язане з відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; 
утилізації та ліквідації; 

29) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері 
вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науково- педагогічній 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на 
передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості; 



30) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 
система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність 

їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 

також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 
здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

31) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

32) підсумковий контроль – комплексне оцінювання 
запланованого рівня сформованості дисциплінарних компетентностей;поточний 

контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час 
проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях, 
перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

33) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає 

зміст навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється 
кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни; 

34) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 
сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 
навчання за певною освітньо-професійною програмою, які можна ідентифікувати, 
кількісно оцінити та виміряти; 

35) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 
компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 
набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання; 

36) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка 
правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної кількості 
запитань або суттєвих операцій еталону рішень; 

37) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що 
розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного навчального 
плану (містить розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних елементів 
і модулів за видами навчальних занять та формами навчання); 

38) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 
елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, 
виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

39) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається 

закладом вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну 

чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної 
освіти; 

40) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка; 

41) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за 
кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 



42) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних 

вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу й 
наукової установи; 

43) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань 

та розв’язання задач і проблем; уміння поділяються на когнітивні 
(інтелектуальнотворчі) та практичні (на основі майстерності з використанням 
методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

44) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти. 
  



 
 

ІІ. Загальна характеристика 
 
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

 Відокремлений структурний підрозділ «Мукачівський фаховий 

коледж  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України»  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

  Фаховий молодший бакалавр,  
  Фаховий   молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та  

страхування 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Фіанси, банківська справа та страхування 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом фахового молодшого   бакалавра, одиничний, 120 кредитів 
ЄКТС, термін навчання 3 роки 

 
 

Наявність акредитації 

Акредитація освітньо-професійної програми  «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітнього ступеня «Молодший 

спеціаліст» проведена у 2018 році. Сертифікат серія ДС №001666. 

Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 року. 

Цикл/рівень 
НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий 
цикл, EQF-LLL – 5 рівень 

Передумови 
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до ВСП 

«Мукачівський фаховий коледж НУБіП України», затвердженими  
Педагогічною радою коледжу. Наявність базової або повної 

загальної  середньої освіти. 
Мова(и) викладання Українська 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення  опису 
освітньої програми 

http://new.makinfo.org.ua 

Мета освітньо-
професійної програми 

  Формування та розвиток загальних і професійних 

компетентностей для здобуття студентом: теоретичних знань, 

вмінь і навичок ведення фінансової діяльності, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування, підготовка здобувачів вищої 

освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю  
 Орієнтація освітньої      
  програми  
 

  Освітньо-професійна програма фахового молодшого бакалавра 
базується на адаптації та впровадженні в професійну діяльність 

знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок 

вирішення завдань, які повинні об’єктивно оцінювати економічні 

процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції 

розвитку фінансових відносин держави та фінансових посередників, 

розробляти і вирішувати питання розвитку суб’єктів страхового та 

фінансового ринку в цілому.  
 Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації  

  Спеціальна освіта та професійна підготовка в області фінансів, 

банківської справи та страхування  
  Ключові слова: фінанси, банківська справа, страхування.  
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Особливості освітньої 

програми  
  Програма є основою до вивчення навчальних дисциплін за 

циклами підготовки за нормативною і варіативною частинами. 
Обов’язковою умовою є проходження виробничої практики у 

підприємствах різних форм власності. Програма розвиває 

перспективні напрями підготовки фахівців з фінансів, банківської 

справи та страхування.   
Придатність до 

працевлаштування 
   Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування здатний виконувати такі професійні роботи (згідно ДК 

003:2010) і займати первинні посади: агент страховий, інспектор 

кредитний, дилери та брокери із заставних та фінансових операцій, 

інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор 

обмінного пункту, державний податковий інспектор  
 Подальше навчання   Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти, а також підвищення кваліфікації  

Викладання та навчання Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, 

компетентнісний. Форми організації освітнього процесу: лекції, 

лабораторні та практичні заняття, семінари, самостійна робота, 

консультації із викладачами, навчальна практика, виробнича 

практика, елементи дистанційного навчання. Освітні технології: 

інтерактивні. 
Оцінювання   Заліки, усні та письмові екзамени, тестування, презентації, звіти,                  

звіт-щоденник, курсова робота, атестація (комплексний 

кваліфікаційний екзамен).   Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС 
(ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «не 
зараховано») системами. 



ІІІ.  Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 
кредитів Форма 

підсумкового 
контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 

1. Основи філософських знань  1,5 залік 

2. 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6,0 залік 

З. Правознавство    1,5 залік 
4. Історія України  1,5 залік 
5. Соціологія 1,5 залік 

6. 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
1,5 залік 

7. Культурологія 1,5 залік 
8. Фізичне виховання 6,0 залік 
9. Політична економія 3,0 залік 
10. Вища математика 3,0 залік 
11. Інформатика і комп’ютерна техніка 3,0 залік 
12. Економіка підприємства 3,0 екзамен 
13. Фінанси підприємства 1,5 залік 
14. Бухгалтерський облік 3,0 залік 
15. Статистика 1,5 залік 
16. Екологія 1,5 залік 
17. Безпека життєдіяльності 1,5 залік 
18. Банківські операції 5,0 екзамен 
19. Податкова система 4,0 екзамен 
20. Фінанси 4,0 екзамен 
21. Гроші і кредит 4,0 екзамен 
22. Бюджетна система 3,0 екзамен 
23. Казначейська справа 3,0 екзамен 

24. 
Бухгалтерський облік і звітність у 

комерційних банках 
4,5 залік 

25. Страхові послуги 3,0 залік 

26. 
Інформаційні системи і технології у 

фінансово-кредитних установах 
4,0 

залік 

27. Охорона праці  1,5 екзамен 
Загальний обсяг обов’язкових компонентів 78,0 

Вибіркові компоненти ОП 
1. Технологія галузі 3,0 залік 
2. Контроль і ревізія 3,0 залік 
3. Менеджмент 1,5 залік 
4. Фінансовий ринок 1,5 залік 
5. Ринок цінних паперів 3,0 залік 
6. Основи аудиту 1,5 залік 
7. Ціноутворення 1,5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 15,0 
Інші види навчання 

 Навчальна практика 10,5  
 Виробнича практика 4,5  
 Екзаменаційні сесії 12,0  

Загальний обсяг освітньої програми 120,0 



ІV. Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування положень і 

методів відповідної науки і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов у галузі фінансів, банківської справи 

та страхування  
Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку 

людського буття, суспільства і природи, духовної культури.  
ЗК 2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і 

конкретних історичних умовах.  
ЗК 3. Здатність використовувати сучасні інформаційні 

технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній 

та практичній діяльності.  
ЗК 4. Здатність до формування ринково-орієнтованого 

економічного світогляду.  
ЗК 5. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 

спроможність забезпечувати їх правочинність.  
ЗК 6. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність.  
ЗК 7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.  
ЗК 8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами 

у професійній діяльності.  
ЗК 9. Здатність працювати у міжнародному середовищі.  
ЗК 10. Здатність займати активну життєву позицію та 

розвивати лідерські якості.  
ЗК 11. Здатність до оцінки та аналізу соціально-
економічних процесів і явищ, до використання 

економічних знань у професійній діяльності.  
ЗК 12. Здатність до навчання.  
ЗК 13. Здатність формувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

ФК 1. Здатність до розуміння методики проведення 

банківських операцій, аналізу їх стану та взаємовідносин між 

клієнтами, комерційними банками та НБУ.  
ФК 2. Здатність до розуміння чинної системи оподаткування 

в Україні, особливостей податкової політики; особливостей 

сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

юридичними і фізичними особами до бюджетів згідно з 

Податковим кодексом України.  
ФК 3. Здатність до розуміння закономірностей у сфері 

фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання, 

забезпечення використання фінансів як важелів економічної 

політики держави.  
ФК 4. Здатність до розуміння теорії грошей та кредиту; 

закономірностей функціонування грошового ринку і грошової 

системи; основ побудови банківської системи; 

закономірностей розвитку кредитної системи та 

функціонування валютного ринку.  
ФК 5. Здатність до розуміння сутності бюджетних відносин і 

характеру їх впливу на суспільство; основ бюджетного 

устрою; методики ведення бюджетної роботи з організації 

доходів, видатків, кредитування, фінансування і боргу.  
ФК 6. Здатність до розуміння сутності роботи органів 

Державної казначейської служби України; порядку касового 

виконання державного та місцевих бюджетів за доходами і 

видатками; порядку обліку доходів і видатків державного 

бюджету та контролем за його виконанням.  



ФК 7. Здатність до розуміння організації обліку в комерційних 

банках при проведенні розрахунково-касових та активно-
пасивних операцій; вміння самостійно визначати економічний 

вплив операцій банків на зміни у фінансовій звітності.  
ФК 8. Здатність до розуміння необхідності і сутності 

страхових послуг; методів і вироблення навичок організації 

роботи страховика щодо реалізації страхових послуг.  
ФК 9. Здатність до розуміння основ організації та 

функціонування інформаційних систем у фінансових і 

банківських установах України в умовах застосування 

сучасних інформаційних технологій; здатність до 

автоматизованого розв’язання комплексів задач.  
ФК 10. Здатність до розуміння важливості збереження 

здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 

через ефективне управління охороною праці та формування 

відповідальності посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку.  
ФК 11. Здатність до розуміння категорій науки управління і 

процесів прийняття управлінських рішень, методів 

використання інструментів управління підприємствами, 

організаціями, вивчення впливу 
різних факторів на ефективність системи управління.  
ФК 12. Здатність до розуміння системи взаємозв’язків на 

фінансовому ринку та відповідно державної політики; 

розуміння організації економічної освіти в Україні.  
ФК 13. Здатність до розуміння страхової діяльності, шляхів 

надання страхових та банківських послуг на ринку України, 

особливостей страхового ринку.  
ФК 14. Здатність до аналізу та оцінювання фінансово-
господарської діяльності підприємств різних форм власності.  
ФК 15. Здатність до розуміння організації контролю обліку у 

банках та бюджетних установах України; виконання 

контрольно-ревізійної роботи в галузі фінансово-
господарської діяльності організацій різних форм власності.  
ФК 16. Здатність до вирішення питань про купівлю або 

продаж визначених фінансових активів, що дозволить 

впевнено орієнтуватися в складних теоретичних і практичних 

питаннях проектування фінансових технологій, вирішувати 

питання про інвестування, визначати рівень ризику й 

ефективності інвестицій у цінні папери.  
ФК 17. Здатність до розуміння чинної нормативно-
законодавчої системи в Україні; здатність до вирішування 

питання про інвестування.  
ФК 18. Здатність приймати самостійні рішення під час 

професійної діяльності в реальних ринкових умовах; 

опанувати сучасними прийомами, методами та знаряддями 

праці в галузі їх майбутньої професії; систематично 

поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  



Програмні результати навчання ПРН 11. Розуміння сутності та функції фінансів, фінансової 

політики держави, фінансової системи України, фінансів 

суб’єктів господарювання, сутності податків і бюджету, основ 

державних фінансів, фінансового ринок України та 

міжнародних фінансів. Уміння оцінювати вартість цінних 

паперів підприємств: акцій і облігацій; розраховувати ціну 

капіталу.  
ПРН 12. Розуміння сутності теорії грошей і кредиту, основ 

кредитних, розрахункових і валютних відносин. Уміння 

визначати вартість грошей; розраховувати величину інфляції, 

індекси цін, визначати грошовий мультиплікатор; проводити 

фінансові розрахунки в кредитуванні; визначати курс і 

котирування валют; оформляти відповідні супровідні 

документи.  
ПРН 13. Розуміння основних принципів бюджетного 

планування та прогнозування; функцій бюджету в ринковій 

економіці; основ бюджетного устрою та принципів побудови 

бюджетної системи України; бюджетного процесу та 

основних його етапів. Уміння визначати та аналізувати 

структуру доходів та видатків Державного та місцевих 

бюджетів, частки прямих і непрямих податків у структурі 

доходів; вміння аналізувати бюджетні прогнози та 

здійснювати бюджетний контроль.  
ПРН 14. Розуміння сутності теорії та практики роботи органів 

казначейства; завдань, функцій та структури органів 

казначейства; основні положення використання законодавчо-
нормативних актів; взаємодії органів казначейства з іншими 

фінансовими органами. Вміння документально оформляти 

виконання дохідної і видаткової частин бюджету; вести облік 

виконання бюджету та складати бухгалтерську звітність; 

проводити аналіз виконання державного бюджету у 

конкретному територіальному відділенні.  
ПРН 15. Знання плану рахунків і фінансової звітності 

комерційних банків. Уміння здійснювати відповідні 

бухгалтерські проведення і відображати в них зміст 

господарських операцій; укладати депозитні, кредитні, 

розрахунково-касові угоди з клієнтами; складати Баланс, Звіт 

про рух грошових коштів комерційних банків та допоміжну 

фінансову звітність.  
ПРН 16. Розуміння сутності діяльності суб’єктів страхового 

ринку. Уміння укладати угоди з особистого страхування, 

страхування майна та відповідальності. Уміння визначати 

розмір страхових платежів, відшкодування за пошкоджене 

майно, сум збитку; оформляти супровідні документи до 

страхової події.  
ПРН 17. Розуміння функціонування систем обробки 

банківської і фінансової інформації. Уміння вільно 

орієнтуватися у практичних проблемах інформаційних систем 

і технологій; створювати і формувати інформаційний фонд 

АІС; проектувати коди економічних 
номенклатур; моделювати бази даних з допомогою ER 

моделей та в середовищі MC Access; будувати схеми 

технологічного процесу обробки інформації; працювати у 

програмних комплексах «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС», «Казна», 

«Клієнт-банк» та електронній системі передачі даних 

«Електронна пошта».  
ПРН 18. Розуміння термінів, що вживаються під час надання 

банківських послуг, реалізації банківського продукту, його 

законодавчого забезпечення. Уміння використовувати 



нормативно-законодавчі документи; розраховувати суми 

витрат на зв’язки з громадськістю; визначати складові паблік 

рілейшинз.  
ПРН 19. Знання і уміння оперувати економічними категоріями 

та поняттями. Уміння давати об’єктивну оцінку роботи 

підприємства та його підрозділів з погляду виконання 

прогнозованих показників. Здатність проводити порівняльний 

і факторний аналіз, досліджувати взаємозв’язки економічних 

показників.  
ПРН 20. Розуміння функцій контролюючих органів, їх прав та 

обов’язків; структури ревізійного апарату України; порядку 

оформлення проведення ревізій. Уміння орієнтуватися у сфері 

нормативно-правових актів; здійснювати аналіз фінансового 

стану діяльності господарюючих суб’єктів, оформляти 

результати ревізій та приймати юридично обґрунтовані і 

економічно правильні рішення.  
ПРН 21. Розуміння сутності, функцій, структури та ролі 

фінансового ринку в економіці; нормативно-правової бази, що 

регулює фінансовий ринок; діяльності фінансових інститутів, 

що виступають посередниками між суб’єктами фінансового 

ринку; організації ринку капіталів, грошового, валютного, 

фондового ринків, особливостей їх розвитку. Уміння 

розраховувати дохід за цінними паперами; визначати ціни 

акції та дисконтної облігації; визначати суму відсотків та 

процентні ставки за кредитами; визначати результати 

біржових угод.  
ПРН 22. Розуміння функцій державних фінансових органів, їх 

прав та обов’язків; структури фінансової системи України. 

Уміння орієнтуватися у сфері нормативно-правових актів; 

здійснювати аналіз фінансового стану діяльності 

господарюючих суб’єктів, визначати результати діяльності та 

приймати юридично обґрунтовані і економічно правильні 

рішення.  

Комунікація Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетентності рішення.  
Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 

фахових знань в предметній області.  
Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної 

етики, самостійно приймати рішення і нести відповідальність 

за їх прийняття.  
Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони 

праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.  
Автономія і відповідальність Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетентності рішення.  
Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 

фахових знань в предметній області.  
Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної 

етики, самостійно приймати рішення і нести відповідальність 

за їх прийняття.  
Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони 

праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.  

Кадрове забезпечення 
 

Розробники програми: 1 кандидат економічних наук, 2 

спеціалісти вищої категорії. Всі члени проектної групи є 



 
 
 
 

штатними працівниками ВСП «Мукачівський фаховий 

коледж НУБіП України». До реалізації програми залучаються 

педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими 

званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти з досвідом 

роботи за фахом. З метою підвищення фахового рівня всі 

педагогічні працівники щорічно проходять підвищення 

кваліфікації або стажування.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним 

нормам; 100% забезпеченість спеціалізованими навчальними 

лабораторіями, комп’ютерами та прикладними 

комп’ютерними програмами, мультимедійним обладнанням; 

соціальна інфраструктура, яка включає спортивний комплекс, 

їдальню, медпункт; 100% забезпеченість гуртожитком; доступ 

до мережі Інтернет, у т.ч. бездротовий доступ.  
Інформаційне та навчально-
методичне забезпечення 

Забезпеченість бібліотеки підручниками і посібниками, 

фаховими періодичними виданнями відповідного профілю, 

доступ до баз даних періодичних наукових видань 

англійською мовою; офіційний веб-сайт, наявність 

електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів 

навчальних дисциплін.  
 
 
 
 

VI. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 
На державну   атестацію   виноситься   перелік   дисциплін, що формують систему 

компетенцій фахового молодшого бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 
використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики. 

Нормативною формою державної атестації щодо 

встановлення рівня опанування студентом відповідних компетенцій є комплексний державний 
екзамен. 

Комплексний державний екзамен за фахом складається з: 
- вирішення тестових завдань; 
- теоретичних питань; 
- письмового вирішення завдання, що разом з тестовою перевіркою знань дозволяє 

оцінити сформованість відповідних компетенцій фахового молодшого бакалавра галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

  На державну атестацію виносяться дисципліни циклу фундаментальної, 
професійної та практичної підготовки нормативної частини ОП спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 
  Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  проводиться у формі кваліфікаційного екзамену та завершується 
видачею документу встановленого зразка освітнього рівня фаховий молодший бакалавр із 
присвоєнням кваліфікації фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



Матриця відповідності компетентностей випускника 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та компетентностей за НРК 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Загальні компетентності 

1.Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, 
суспільства і природи, духовної культури.  

 +  + 

2.Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних 
умовах.  

+    

3.Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання 
різноманітних задач у навчальній та  
практичній діяльності.  

 +  + 

4. Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.  +   

5. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх 
правочинність. 

  + + 

6. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність.   + + 
7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.   + + 
8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній діяльності.    + 
9. Здатність працювати у міжнародному середовищі.    + 
10. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.   +  
11. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до 
використання економічних знань у професійній діяльності.  

+    

12. Здатність до навчання. +    
13. Здатність формувати нові ідеї (креативність).  +   

Спеціальні (фахові) компетентності 
1.Здатність до розуміння методики проведення банківських операцій, аналізу їх стану 
та взаємовідносин між клієнтами, комерційними банками та НБУ.   

 +   

2. Здатність до розуміння чинної системи оподаткування в Україні, особливостей 

податкової політики; особливостей сплати податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів юридичними і фізичними особами до бюджетів згідно з Податковим 
кодексом України. 

 +   

3. Здатність до розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, 

суб’єктів господарювання, забезпечення використання фінансів як важелів 

економічної політики держави. 

 +   

4. Здатність до розуміння теорії грошей та кредиту; закономірностей +   + 



функціонування грошового ринку і грошової системи; основ побудови банківської 
системи; закономірностей розвитку кредитної системи та функціонування 
валютного ринку. 
5. Здатність до розуміння сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на 
суспільство; основ бюджетного устрою; методики ведення бюджетної роботи з 

організації доходів, видатків, кредитування, фінансування і боргу. 

 +   

6. Здатність до розуміння сутності роботи органів Державної казначейської служби 
України; порядку касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами і 
видатками; порядку обліку доходів і видатків державного бюджету та контролем за 
його виконанням. 

 +   

7. Здатність до розуміння організації обліку в комерційних банках при проведенні 
розрахунково-касових та активно-пасивних операцій; вміння самостійно визначати 
економічний вплив операцій банків на зміни у фінансовій звітності. 

 +   

8. Здатність до розуміння необхідності і сутності страхових послуг; методів і 
вироблення навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг. 

 +   

9. Здатність до розуміння основ організації та функціонування інформаційних систем у 
фінансових і банківських установах України в умовах застосування сучасних 
інформаційних технологій; здатність до автоматизованого розв’язання комплексів 
задач. 

 +   

10. Здатність до розуміння важливості збереження здоров’я і працездатності 
працівників у виробничих умовах через ефективне управління охороною праці та 
формування відповідальності посадових осіб і фахівців за колективну та власну 
безпеку. 

 +   

11.Здатність до розуміння категорій науки управління і процесів прийняття 
управлінських рішень, методів використання інструментів управління підприємствами, 
організаціями, вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління.  

 +   

12.Здатність до розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку та відповідно 
державної політики; розуміння організації економічної освіти в Україні.   

 +   

13. Здатність до розуміння страхової діяльності, шляхів надання страхових та 
банківських послуг на ринку України, особливостей страхового ринку. 

 +   

14. Здатність до аналізу та оцінювання фінансово-господарської діяльності 
підприємств різних форм власності. 

+    

15. Здатність до розуміння організації контролю обліку у банках та бюджетних 
установах України; виконання контрольно-ревізійної роботи в галузі фінансово-
господарської діяльності організацій різних форм власності. 

 +   

16. Здатність до вирішення питань про купівлю або продаж визначених фінансових 
активів, що дозволить впевнено орієнтуватися в складних теоретичних і практичних 
питаннях проектування фінансових технологій, вирішувати питання про інвестування, 
визначати рівень ризику й ефективності інвестицій у цінні папери. 

 +   



17. Здатність до розуміння чинної нормативно-законодавчої системи в Україні; 
здатність до вирішування питання про інвестування. 

 +   

18. Здатність приймати самостійні рішення під час професійної діяльності в реальних 
ринкових умовах; опанувати сучасними прийомами, методами та знаряддями праці в 
галузі їх майбутньої професії; систематично поновлювати свої знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності. 

 +   

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
інформаційних систем і комп’ютерних технологій     
7.Здатність застосовувати та формувати інформаційне забезпечення управління 
підприємством з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію 

  +  

8.Здатність застосовувати основні методичні прийоми проведення аудиту й надання 
аудиторських послуг 

 +   

9.Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління 

підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки 
результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і 
стандартів, підвищення відповідальності 

 +   

10.Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології 
бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного 
використання ресурсів 

+    

11.Здатність підтримувати релевантний рівень економічних знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку 

  + + 

12.Здатність до формування інформації для контролю за своєчасністю розрахунків з 
бюджетом за податками та платежами 

 +   

13.Здатність організовувати ведення податкового обліку на основі бухгалтерської 

документації 
  + + 

14.Здатність використовувати вимоги законодавства при визначенні об’єкта 

оподаткування і нарахування податку на прибуток, податку на додану вартість, податку 
на доходи фізичних осіб, екологічного податку, податку на майно, акцизного податку, 
мита, рентної плати та інших податків та зборів 

+ +   

15.Здатність організовувати процес складання і подання форм податкової та фінансової 
звітності згідно з вимогами чинного законодавства. 

 +   



 

16.Уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін в практичній діяльності бухгалтерського обліку, 
економічного аналізу і аудиту, застосовувати знання та розуміння для розв’язання 
проблем формування облікової політики підприємств і бюджетних установ, складання 
звітності. 

 +   

17.Здатність аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, 
окремих напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, контролювати стан і 

достовірність обліку та звітності, ефективність внутрішньогосподарського контролю, 
збереження та використання майна, позаоборотних і оборотних активів, проводити 

ревізію виробничої та господарської діяльності підприємств і бюджетних установ. 

 +   

18.Здатність організовувати і надавати консультаційні послуги, виконувати роботи 
контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць 
бухгалтера, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку 

  +  

19.Здатність до оволодіння теоретичними основами та практичними навиками щодо 
організації та функціонування аудиторських товариств в розрізі видів аудиторської 

діяльності. 

+    

20.Здатність теоретично обґрунтовувати методологію та методику облікової політики 
підприємства та процедури її вибору, складати розпорядчі документи щодо організації 
обліку на підприємствах. 

+    


