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ВСТУП 

 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про вищу освіту» освітня (освітньо-професійна чи освітньо-кваліфікаційна) 

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, якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.  

Призначення освітньо-професійної програми здобувача вищої освіти 

ступеня молодший спеціаліст – підготовка особи до здобуття теоретичних 

знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання 

професійних обов’язків за обраною спеціальністю (п. 1 ст. 5 Закону України 

«Про вищу освіту»).  

Освітньо-професійна програма використовується під час :  

 - ліцензування освітньо-професійної  програми, інспектуванні освітньої 

діяльності за спеціальністю;  

 - розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик;  

 - розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;  

 - професійної орієнтації здобувачів освіти.  

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про 

вищу освіту», та Національної рамки кваліфікацій. - загальні вимоги до 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;  

Освітньо-професійна програма використовується для:  

 - складання навчальних планів та робочих навчальних планів;  

 - формування індивідуальних планів студентів;  

 - формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;  

 - ліцензування освітньо-професійної  програми;  
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 - внутрішнього контролю якості підготовки фахівців;  

 - атестації здобувачів вищої освіти.  

Користувачі освітньо-професійної  програми:  

- здобувачі вищої освіти, які навчаються у Новокаховському 

приладобудівному фаховому коледжі;  

- викладачі фахового коледжу, які здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів спеціальності 072  Фінанси, банківська справа та страхування;  

- Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування;  

- приймальна комісія фахового коледжу.  

Освітньо-професійна програма поширюється на циклову комісію 

фахового коледжу, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

молодший спеціаліст спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування.  
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І  Профіль освітньої програми  «Фінанси, банківська справа та 

страхування» за спеціальністю  072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 

Повна назва вищого 

навчального закладу  

Новокаховський приладобудівний фаховий коледж 

Ступінь вищої освіти Молодший спеціаліст 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Офіційна назва 

освітньо-професійної  

програми 

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Ступінь фахової 

передвищої освіти  

молодший спеціаліст 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження      щодо 

форм навчання 

Немає 

Кваліфікація        в 

дипломі 

Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та 

страхування 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної  

програми 

Диплом молодшого спеціаліста. Обсяг освітньо-

професійної програми становить 120 кредитів ЄКТС.  

На основи базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 

місяців, повної середньої освіти та ОКР кваліфікованого 

робітника – 1 рік 10 місяців 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) 

Термін дії освітньої 

програми 

До повного завершення періоду навчання або наступного 

оновлення програми 

 

2 Мета освітньої програми 

Надання здобувачам освіти знань щодо побудови фінансової системи та її ролі для 

розвитку економіки держави,  умов  забезпечення  ефективності  фінансових  відносин,  

особливостей функціонування фінансового ринку, діяльності фінансових інституцій, 

методів формування і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях, 

формування вмінь та практичних навичок застосування сучасних інструментів 

фінансового управління у сферах оподаткування, банківської, страхової, кредитної, 

фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, 

регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин та підготувати 

студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю. 

3 Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 Управління та адміністрування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Конкурентні переваги програми полягають в наданні 

здобувачам освіти необхідних професійних 

компетентностей практичної роботи, які затребувані в 

будь-якій сфері діяльності (державна служба, установи 

державного сектору економіки, бізнес, некомерційні 

організації й т.п.), де необхідно застосовувати аналітичні 

компетентності й ухвалювати управлінські рішення. 

Об’єктами вивчення є: загальні закони та тенденції 

розвитку фінансово-економічних   систем,   підприємств,   

організацій, поведінка та мотивація суб’єктів ринку, 
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соціально-економічні процеси та їх регулювання. 

Цілі навчання: підготовка фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування, які здатні розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у 

професійній діяльності й у процесі навчання, які 

характеризуються комплексністю та певною 

невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

категорії, теорії і концепції фінансової науки, які 

визначають тенденції і закономірності функціонування й 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування. 

Методи,   методики,   технології   та   інструменти: 

загальнонаукові методи пізнання, математичні, 

статистичні та якісні методи економічного аналізу, 

економіко-математичне моделювання, інформаційно-

комунікаційні технології, методи 

дослідницької діяльності та презентації результатів 

Інструменти:     сучасне     інформаційно-комунікаційне 

обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, 

що застосовуються в економічній діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма професійно прикладна; орієнтується на 

сучасні наукові дослідження в сфері фінансово-кредитної 

діяльності суб’єктів підприємництва; враховує специфіку 

роботи організацій, установ та підприємств у сучасних 

умовах господарювання, орієнтує на актуальні спеціалізації, 

в рамках яких здобувач освіти визначає професійну  

кар’єру; базується на загальновідомих наукових 

результатах, із врахуванням сьогоднішнього стану 

фінансової системи, орієнтує на актуальні спеціалізації, в 

рамках яких можлива подальша професійна кар’єра 

Основний фокус освітньо-

професійної програми 

Акцент робиться на адаптації та впровадженні в 

професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, 

організаторських, підприємницьких навичок 

інтегративного вирішення завдань фінансово-кредитної 

діяльності суб’єктів підприємництва та фінансової системи 

держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні 

процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і 

тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у 

сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів 

господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання 

розвитку суб’єктів господарювання та фінансової системи 

в цілому. Основними  складовими частинами програми є: 

загальна та галузева підготовка – 45,4 %, фахова та 

практична підготовка – 54,6 %. 

Опис предметної області Програма забезпечує формування професійного рівня 

знань та навичок з фінансів, банківської справи та 

страхування.  

 Освітньо-професійна програма формує фахівців з творчим 

мисленням, виконується в активному дослідницькому 

середовищі, є мобільною.  

            4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до Працевлаштування на підприємствах, установах та в 
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працевлаштування організаціях будь-якої організаційно-правої форми. 

Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування 

підготовлені  для  економічної,  організаційно-

управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-

дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах 

Національного і комерційних банків (інспектор кредитний), 

на підприємствах і об'єднаннях 

різних галузей господарства України, незалежно від форм 

власності   і   організаційного   формування   (фахівець   з 

корпоративного управління, фахівець з управління 

активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки), в 

страхових компаніях (агент  страховий, страхувальник,  

експерт-консультант  із страхування), інвестиційних 

фондах і компаніях (фахівець з біржових операцій, 

фахівець з депозитарної діяльності), фінансових службах 

держадміністрації, в науково-дослідних установах 

(державний  податковий  інспектор,   ревізор-інспектор 

податковий), тощо.  

  Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та 

страхування здатен виконувати професійні роботи за 

Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій» ДК 003 : 2010. 

Професійні роботи за Національним класифікатором 

України «Класифікатор професій» ДК 003 : 2010, які 

виконує  молодший спеціаліст за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування»  

Код Назва Код 
Професійна 

назва роботи 

123 

 

 

Керівники 

функціональних 

підрозділів 

Керівники 

фінансових, 

бухгалтерських, 

економічних, 

юридичних та 

адміністративних 

підрозділів 

1231 Головний касир 

1231 Завідувач каси 

241 

 

 

 

 

Професіонали в 

сфері державної 

служби 

 

2411.

2 

 

Бухгалтер-ревізор 

Консультант з 

податків і зборів 

 

Професіонали 

державної служби 

2419.

3 

Державний 

експерт 

Казначей 

Спеціаліст-

бухгалтер 

244 

 

 

Професіонали в 

галузі економіки 

 

Економісти 

2441.

2 

Економіст 

Аналітик по 

кредитуванню 

Консультант з 

економічних 

питань 
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341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці в галузі 

фінансів та торгівлі 

 

3411 Інспектор 

депозитний 

3411 Фахівець з 

фінансово-

економічної 

безпеки 

3412 Агент 

страховий 

Страхувальник 

Інші фахівці в 

галузі фінансів 

3419 Інспектор 

кредитний 

3419 Інспектор 

обмінного пункту 

3419 Інспектор з 

організації 

інкасації та 

перевезення 

цінностей 

 

    

3429  

Агенти з 

комерційних послуг та 

торговельні брокери 

3429 Агент 

податковий 

3429 Агент 

рекламний 

3429 Ревізор 

комерційний 

343 

 

 

 

3439 

Технічні фахівці в 

галузі управління 

Бухгалтери та 

касири-експерти 

3433 Асистент 

бухгалтера-екс-

перта 

3433 Бухгалтер 

3433 Касир-експерт 

Інші технічні 

фахівці в галузі 

управління 

3439 Інспектор 

3439 Інспектор з 

інвентаризації 

344 

 

 

Державні 

інспектори 

3441 Інспектори 

митної служби 

Інспектори 

податкової служби 

3442 Державний 

податковий 

інспектор 

3442 Ревізор-

інспектор подат-

ковий 

421 Службовці, що 

обслуговують клієнтів 

421 Касири, касири 

в банках 

422  422 Агенти з 

інформування 

клієнтів 

  

Академічні  права 

випускників 

Молодший спеціаліст з з фінансів, банківської справи та 

страхування   має право продовжити навчання за першим  

(бакалаврським) рівнем освіти за цією ж галуззю знань, що 

узгоджується з отриманим дипломом молодшого 

бакалавра, або ж суміжною. 

5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування 

ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів тощо, виконання 

http://www.dk003.com/?code=341
http://www.dk003.com/?code=341
http://www.dk003.com/?code=3441
http://www.dk003.com/?code=3441
http://www.dk003.com/?code=42
http://www.dk003.com/?code=42
http://www.dk003.com/?code=422
http://www.dk003.com/?code=422
http://www.dk003.com/?code=422
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проектів, дослідницьких наукових робіт. 

Підходи та технології навчання: диференційований 

підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе 

освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту 

навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення 

успіху в самореалізації тощо);інформаційні технології; 

імітаційні технології; дослідницькі технології 

Оцінювання Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням 

тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище 

методів. 

Види контролю: попередній, поточний, підсумковий. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, 

тестування, есе, презентації, заліки, екзамени, захист 

курсової роботи, захист звіту з технологічної практики. 

Атестація – комплексний Державний екзамен. 

6 Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

ІК    Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у сфері фінансів, 

банківської справи та страхуванні в процесі професійної 

діяльності, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки і характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов. 

Загальні  

компетентності (ЗК) 

ЗК 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу 

та застосовування знань у  практичних ситуаціях. 
ЗК 2.Знання та розуміння предметної області і професійної 

діяльності з можливостями 

проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

фінансово- економічної інформації  з різних джерел та 

навички використання информаційних і комунікаційних 

технологій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ЗК 4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
ЗК 5.Здатність приймати обґрунтовані рішення та 

працювати в команді 
ЗК 6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність, бути 
критичним і самокритичним. 

ЗК 7.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 8.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 9. Здатність організувати фінансову роботу на 

підприємстві або в установі відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці. 

Спеціальні (фахові, 

предметні)  

компетентності (СФК) 

СФК 1.Здатність  застосовувати  знання  про  сучасні 

досягнення в галузі управління та адміністрування у сфері 

фінансів підприємства 

СФК 2.Здатність використовувати математичний 

інструментарій для дослідження економічних процесів, 

застосовувати математичні знання для освоєння 

теоретичних основ і практичного застосування методів 

аналізу  показників  фінансової  діяльності  суб'єктів 



10                                                           ОПП  НКПФК Ф04-20 

 

 

підприємництва та установ 

СФК 3.Здатність використовувати знання й практичні 

навички щодо організації  та управління грошовими 

потоками на підприємстві 

СФК 4.Здатність застосування чинної нормативної бази 

функціонування підприємств та податкового законодавства 

в практичній діяльності суб ‘єктів господарювання 

СФК 5.Здатність проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства та фінансовий 

аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СФК 6.Здатність здійснення облікових процедур із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій 

СФК 7. Здатність використовувати комп'ютерні технології 

для підтримки прийняття рішень з управління фінансами, 

кредитною та страховою діяльністю 
СФК 8.Здатність використовувати знання й практичні 

навички щодо основ організації грощово-кредитного 

регулювання.   взаємозв'язку  між  різними  рівнями 

фондового обігу, основ банківської справи 

СФК 9.Здатність здійснювати державний  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 
СФК 10.Здатність розв'язувати    нестандартні   задачі, 
прогнозувати економічні процеси в сфері грошових, 

фінансових і кредитних відносин; вбачати перспективи 

розвитку фінансових відносин та перспективи власної 

професійної діяльності; робити експертні висновки за всіма 

аспектами фінансової діяльності, моделювати фінансові 

бізнес-процеси підприємства 

СФК 11.Здатність підтримувати релевантний рівень 

економічних знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку 

СФК 12.Здатність використовувати інформаційні системи 

та комп'ютерні технології для забезпечення діяльності 

страхових організацій 

СФК 13.Здатність застосовувати засади формування, 

розподілу,перерозподілу і використання бюджетних 

ресурсів в Україні 

СФК 14. Здатність будувати економІко-математичні моделі  

оцінювання фіскальної діяльності фінансово-кредитних 

установ 

СФК 15.Здатність організовувати процес складання і 

подання форм податкової та фінансової звітності згідно з 
вимогами чинного законодавства. 

СФК 16.Уміння використовувати професійно-профільовані 

знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін 

в практичній діяльності бухгалтерського облікуі звітності у 

комерційних банках, застосовувати знання та розуміння 
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для розв’язання проблем формування облікової політики 

підприємств і бюджетних установ, складання  звітності. 

СФК 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,  бюджетних установ 

і комерційних банків. 

СФК 18. Оволодіння основними інструментами проведення 

фіскальної    політики,    практичними    аспектами 

адміністрування податків і зборів та застосування заходів 

фіскальної відповідальності 

СФК 19. Здатність до  застосування практичних навиків 

при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності 

державних установ та митних органів 

СФК 20. Здатність економічно обґрунтовувати  

необхідність та роль страхування; здійснювати 

класифікацію  страхування за об’єктами і за ознакою 

ризику; здійснювати страхові операції, визначати страхові 

суми з урахуванням особливостей страхового ринку; 

формувати спеціалізований страховий фонд грошових 

коштів; визначати страхове відшкодування і особисте 

матеріальне забезпечення громадян; попереджувати 

страхові випадки і мінімізувати збитки. 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Володіти базовими знаннями фундаментальних 

розділів математики в обсязі, необхідному для 

застосовування економіко-математичних методів у обраній 

професії 

ПРН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств, установ, організацій 

ПРН 3. Усвідомлювати сутність фінансів, контролю, 

страхової , банківської, бюджетної системи, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності 

ПРН 4.Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств, установ, 
організацій та інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень 

ПРН 5.Володіти методичним інструментарієм обліку  у 

фінансових установах, контролю, та оподаткування 
господарської діяльності підприємств, установ, організацій 
ПРН 6. Оцінювати процеси та явища, що відбуваються 
векономіці та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом 
формування, розподілу й використання фінансових 
ресурсів держави 

ПРН 7. Знати механізм функціонування бюджетно-
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податкової системи України та враховувати її особливості з 

метою організації та формування звітності у фінансових 

установах 

ПРН 8. Застосовувати знання й уміння в галузі сучасних 
інформаційних    технологій    для    вирішення 
експериментальних і практичних завдань у сфері 
банківської справи 
ПРН 9.Використовувати теоретичні, організаційні та 

методичні засади державного фінансового контролю 

ПРН 10.Визначати напрями підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю 

використання на рівні держави та підприємств різних 

організаційно-правових форм власності 

ПРН 11. Знайти,   перевірити,   класифікувати   фінансово- 
економічну    інформацію    з    використанням 
інформаційних і комунікаційних технологій 
ПРН 12. Усвідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння його ринкового позиціонування 

ПРН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних 

розділів математики в обсязі, необхідному для 

застосовування економіко-математичних методів у обраній 

професії 

ПРН 14. Демонструвати навички володіння 

загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

економічних явищ і процесів суб’єктів господарювання  
ПРН15. Володіти та застосовувати знання іноземної мови 

для формування ділових паперів і спілкування у 

професійній діяльності 
ПРН 16. Досліджувати і аналізувати методи і підходи до 
організації    грошово-кредитного     
регулювання,взаємозв'язку між різними рівнями грошового 
обігу,основ банківської справи 

ПРН 17. Виконувати професійні функції з урахуванням 

вимог трудової дисципліни, планування та управління 

часом 

7  Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове  

забезпечення 

Педагогічний персонал відповідає вимогам чинного 

законодавства України. 

Вимоги щодо проведення лекційних та практичних занять 

науково-педагогічними   працівниками   визначаються 

Положенням про організацію освітнього процесу в НКПФК  

та іншими внутрішніми положеннями. 

Всі  педагогічні  працівники,  залучені  до реалізації 

освітньо-професійної програми є штатними 

співробітниками , мають відповідні кваліфікаційні категорії 

та підтверджений рівень  професійної активності. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

забезпечується підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять 

років. 

Матеріально-технічне  1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
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забезпечення навчальних занять та контрольних заходів. 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях. 

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури. 

4. Забезпеченість здобувачів фахової перед вищої освіти 

гуртожитком. 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, обладнаннями, устаткуванням, необхідним 

для виконання навчальних планів. 

Інформаційне та 

навчально-методичне  

забезпечення 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому числі в електронному 

вигляді. 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю. 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 

розміщена основна інформація про його діяльність – 

nkpfk.ks.ua (nkpt.ho.ua). 

4. Наявність кодів доступу до електронних  ресурсів 

викладачів, які містять навчально-методичні матеріали з 

дисциплін навчального плану для змішаного навчання. 

8 Академічна мобільність 

Національна  

кредитна  

мобільність 

За умови успішного завершення навчання, має право 

продовження освіти за програмою першого бакалаврського 

рівня вищої освіти в галузях, що узгоджуються з 

отриманим дипломом фахової передвищої освіти. 

Індивідуальна академічна мобільність уможливлюється в 

рамках угод про співпрацю з вищими навчальними 

закладами:   

- - Харківський національний університет радіоелектроніки; 

- - Харківський національний економічний університет ім.. 

Семена Кузнеця; 

- - Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут»; 

- - Національний аерокосмічний університет ім.. М.Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; 

- - Миколаївський національний університет 

кораблебудування ім.. адмірала Макарова; 

- - Миколаївський національний аграрний університет; 

- - Херсонський національний технічний університет; 

- - Національний університет «Львівська політехніка»; 

- - Одеський національний політехнічний університет. 

Встановлено   науково-освітянські   відносини   з   

Миколаївським національним  аграрним   університетом.  

ІІ Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  

    В основу розроблення освітньо-професійної програми покладено 
компетентнісний підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення 
запланованих результатів навчання за освітньою програмою (навчальною 
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дисципліною, модулем) передбачаються певні витрати часу здобувача освіти, 
тобто необхідний і достатній обсяг навчального навантаження студента, 
виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам). 1 
семестр – 30 кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС. 

    Освітньо-професійна програма передбачає виділення дисциплін двох 

видів: 

- нормативних (обов’язкових) та вибіркових навчальних дисципліни, які 

розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна) 

відповідно до профілю освітньо-професійної  програми. 

     До блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача освіти, 

зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та комунікаційних 

навичок. 

    До блоку галузевої підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю 

знань у здобувача освіти, зокрема, ключові для всіх спеціальностей конкретної 

галузі знань та підтримуючого характеру. 

    До блоку фахової/предметної підготовки відносяться навчальні 

дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових 

компетентностей за спеціальністю у здобувача освіти, зокрема, предметної 

області та професійного спрямування. 

 

Загальний розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів 

ЄКТС за компонентами 

 

Блоки підготовки 
Академічні години/кредити ЄКТС 

Блоки підготовки 
Обов’язкові 

дисципліни 

Вибіркові 

дисципліни 

Всього 

 - загальна підготовка (1) 
630/21   - 630/21 

- галузева підготовка (2) 
885/29,5 120/4 1005/33,5 

- фахова предметна 

підготовка (3) 
1170/39    300/10 1470/49,0 

Практична підготовка (4) 495/16,5 - 495/16,5 

Загальний обсяг 3180/106 420/14 3600/120 
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Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС за 

компонентами 
Шифр за ОП Назва навчальної дисципліни Мінімальна 

кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

вивчення блоку 

Форма 

контролю 

Семестр 

1 2 3 4 5 

1.Блок «Загальна підготовка»        
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 

ГСЕ 1.1.1 Основи філософських знань 45/1,5 Екзамен 4 

ГСЕ 1.1.2 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

150/5 Залік/екзамен 4/5 

ГСЕ 1.1.3 Правознавство 45/1,5 Залік 4 

ГСЕ1.1.4 Історія та культура України:    

ГСЕ 1.1.4.1 Історія України 120/4 Держ.екзамен 3 

ГСЕ 1.1.4.2 Культурологія 45/1,5 Залік 3 

ГСЕ 1.1.5 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

45/1,5 Екзамен 6 

ГСЕ 1.1.6 Фізичне виховання 180/6 Залік 4,5 

 Разом за нормативною частиною: 630/21   

 2. Блок «Галузева підготовка»  
 1.2. Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

Нормативні навчальні дисципліни 

ПНЗЕ 1.2.1 Вища математика 90/3 Екзамен 4 

ПНЗЕ 1.2.3 Інформатика і комп’ютерна 

техніка 

90/3 Екзамен 4 

ПНЗЕ 1.2.3 Економіка: 180/6   

ПНЗЕ 1.2.3.1 Економічна теорія 60/2 Залік 3 

ПНЗЕ 1.2.3.2 Економіка підприємства 120/4 Екзамен 3 

ПНЗЕ 1.2.4 Фінанси  180/6 Залік/Курсова 

робота/ 

Держ.екзамен 

3,5,6 

ПНЗЕ 1.2.4.1 Технології (Вступ до 

спеціальності) 

  3 

ПНЗЕ 1.2.5 Бухгалтерський облік 90/3 Залік 3 

ПНЗЕ 1.2.6 Статистика 120/4 Залік 4 

ПНЗЕ 1.2.7 Основи екології 45/1,5 Залік 3 

ПНЗЕ 1.2.8 Безпека життєдіяльності 45/1,5 Залік 3 

ПНЗЕ 1.2.9 Охорони праці 45/1,5 Залік 6 

 Разом за нормативною частиною: 

 

885/29,5   

                                            3.Блок «Фахова/предметна підготовка» 
1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки 

ПП 1.3.1 Банківська справа:    

ПП 1.3.1.1 Банківські операції 

 

180/6 Залік / ДКЕ 6/ 6 

ПП 1.3.1.2 Бухгалтерський облік та звітність 180/6 Залік / 6/6 
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комерційних банків ДК Екзамен 

 

1 2 3 4 5 

ПП 1.3.2 Податкова система 150/5 Залік/ 

ДК Екзамен 

6/6 

ПНЗЕ 1.2.4 Фінансова діяльність 

підприємства: 

   

ПНЗЕ 1.2.4.1 Фінанси підприємства 60/2 Залік 

 

5 

ПНЗЕ 1.2.4.2 Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання 

60/2 Залік 5 

ПП 1.3.4 Гроші і кредит 180/6 Залік 4 

ПП 1.3.5 Бюджетна система 90/3 Залік/ 

ДК Екзамен 

6/6 

ПП 1.3.6 Страхові послуги 120/4 Залік 5 

ПП 1.3.7 Інформаційні системи і 

технології у фінансово-

кредитних установах  

150/5 Екзамен 6 

 Разом за нормативною частиною: 1170/39   

                                                 4. Блок «Практична підготовка» 
1.4. Дисципліни циклу практичної підготовки 

Навчальна практика : 

ВПП1.4.1 - комп’ютерна  45/1,5 Залік 4 

ВПП 1.4.2 - з інформаційних систем і 

технологій в обліку 

90/3 Залік 5,6 

ВПП 1.4.3 - планування та бюджетування на 

підприємстві 

90/3 Залік 4,5 

ВПП 1.4.4 - з дисципліни «Фінанси» 45/1,5 Залік 4 

ВПП 1.4.5 - з дисципліни «Банківські 

операції» 

45/1,5 Залік 6 

ВПП 1.4.6 Технологічна 180/6 Залік 6 

 Разом за нормативною частиною: 495/16,5   

2. 2. Вибіркові компоненти  (вибіркові навчальні дисципліни) 

2.1. Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ВПНЗЕ 2.1.1 Основи підприємництва: 120/4   

ВПНЗЕ 

2.1.1.1 
Менеджмент  

60/2 Залік 6 

ВПНЗЕ 

2.1.1.2 
Маркетинг 

60/2 Залік 5 

 Разом за вибірковими 

дисциплінами 

120/4   

2.2.Дисципліни циклу професійної підготовки 

ВПП 2.2.1 Державний фінансовий контроль 150/5         Залік 6 

ВПП 2.2.2 Фінансова статистика 150/5         Залік 5 

 Разом за вибірковими 

дисциплінами 

300/10   

          Загальна кількість за нормативною частиною:           3180/106 

          Загальна кількість за варіативною частиною:               420/14 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: 3600/120   
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Матрицю відповідності   компетентностей випускника за спеціальністю              

072 Фінанси, банківська справа та страхування та компетентностей  за НРК 

наведено в табл. 1.  

            Матрицю відповідності визначених Стандартом результатів  навчання  

та компетентностей  наведено в табл. 2. 

 

ІІІ  Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів освіти 

Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста  з 

обліку та  оподаткування, здійснюється екзаменаційною комісією, до 

складу якої включаються викладачі тих дисциплін, які виносяться на 

екзамен, представники роботодавців та їх об'єднань, відповідно до 

положення про Державну екзаменаційну комісію, затвердженого 

керівником  закладу освіти.  

Атестація здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного 

Державного екзамену за фахом. 

Вимоги до 

атестаційного 

кваліфікаційного 

екзамену  

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за спеціальністю 

включає програмні питання, які визначають рівень засвоєння фахових 

компетентностей. 

 

 

ІV Система внутрішнього забезпечення якості передвищої освіти  

 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII (ст. 16. Система забезпечення якості вищої освіти) 

у фаховому коледжі діє Положення про організацію освітнього процесу.  

Система внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої 

діяльності у фаховому коледжі  передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

- щорічне оцінювання здобувачів передвищої освіти, педагогічних 

працівників фаховому коледжу та систематичне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті навчального закладу, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
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процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені  освіти 

та кваліфікації;  

- контроль за матеріально-технічним забезпеченням (вимоги до матеріально-

технічного забезпечення, атестація навчальних лабораторій);  

- контроль за кадровим забезпеченням (система відбору педагогічних 

працівників; рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників; 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників);  

- контроль за навчально-методичним забезпеченням (вимоги до навчально-

методичного забезпечення; підготовка та оновлення навчально-методичних 

комплексів дисциплін; підготовка тестових завдань);  

- контроль за якістю проведення навчальних занять (контроль за якістю 

відкритих лекцій, практичних та лабораторних занять; контроль за якістю 

практичного навчання здобувачів вищої освіти; контроль за якістю 

самостійної роботи студентів);  

- контроль за якістю знань здобувачів вищої освіти (поточний контроль 

знань, проміжна та семестрова атестації, директорський контроль знань, 

контроль за відвідуванням занять та виконанням програм навчальних 

дисциплін, анкетування, атестація здобувачів вищої освіти).  

V Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

 

5.1 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 освіту, який відповідає 
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напряму та спеціальності підготовки молодших спеціалістів. 

5.2 У викладанні навчальних дисциплін варіативної частини змісту 

навчання беруть участь викладачі, які мають певний стаж практичної, 

наукової та педагогічної роботи.  

5.3 Викладачі, що отримали диплом про вищу освіту за спеціальністю, 

що не відповідає спеціальності 071 Облік і оподаткування та вимогам 

навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми, повинні 

мати документи про підвищення кваліфікації у вигляді дипломів, що 

відповідає освітньо-професійній програмі; дипломів, сертифікатів або 

свідоцтв про післядипломну освіту та підвищення кваліфікації, мати стаж 

практичної, наукової та педагогічної діяльності, навчальні посібники з 

відповідного напряму. 

5.4 Викладацький склад, який здійснює навчальний процес, повинен 

періодично та своєчасно проходити стажування. 

VI  Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма  

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких 

нормативних документів:  

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»;  

– Закон України «Про фахову передвищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»;  

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»;  

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну 

ДК 009:2005; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор 

України);  

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; 
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Чинний від 2010.11.01. – (Національний класифікатор України);  

– Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 

2013): Сопроводительное руководство к Международной стандартной 

классификации образования 2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. – 

Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-

fields-of-education-training- 2014-rus.pdf 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7;  

– Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.  

– Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2015 № 266.  

–  Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і 

доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. 

Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : 

ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.–100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

– Наказ МОН України від 01.06.2016 № 600 «Про затвердження та 

введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти». 

При розробці освітньої програми використано: розробка стандартів 

вищої освіти. Методичні рекомендації. / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. 

Луговий, Ю. М. Рашкевич, З. В. Дудар та ін. / Схвалено сектором вищої 

освіти Науково-методичної Ради Міністерство освіти і науки України, 

протокол від 29.03.2016 №3.  

 

 

 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-%202014-rus.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-%202014-rus.pdf
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Таблиця  1 
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 
ЗК 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

застосовування знань у  практичних ситуаціях. 

 
+  + 

ЗК 2.Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з 

можливостями 

проведення досліджень на відповідному рівні. 

+    

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу фінансово- 

економічної інформації  з різних джерел та навички використання 

информаційних і комунікаційних технологій у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування 

 +  + 

ЗК 4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

 
+   

ЗК 5.Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді   + + 

ЗК 6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність, бути критичним і 

самокритичним. 

  + + 

ЗК 7.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети 

  
+ + 

ЗК 8.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.    + 

ЗК 9. Здатність організувати фінансову роботу на підприємстві або в 

установі відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

        +           + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СФК 1.Здатність  застосовувати  знання  про  сучасні досягнення в галузі 

управління та адміністрування у сфері фінансів підприємства 

 +   

СФК 2.Здатність використовувати математичний інструментарій для 

дослідження економічних процесів, застосовувати математичні знання 

для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів 

аналізу  показників  фінансової  діяльності  суб'єктів підприємництва та 

 
+   
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установ 

СФК 3.Здатність використовувати знання й практичні навички щодо 

організації  та управління грошовими потоками на підприємстві 

 

+   

СФК 4.Здатність застосування чинної нормативної бази функціонування 

підприємств та податкового законодавства в практичній діяльності суб 

‘єктів господарювання 

+   + 

СФК 5.Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства 

та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

 
+   

СФК 6.Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій 

 +   

СФК 7. Здатність використовувати комп'ютерні технології для підтримки 

прийняття рішень з управління фінансами, кредитною та страховою 

діяльністю 

          +  

СФК 8.Здатність використовувати знання й практичні навички щодо 

основ організації грощово-кредитного регулювання.   взаємозв'язку  між  

різними  рівнями фондового обігу, основ банківської справи 

 
+   

СФК 9.Здатність здійснювати державний  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 

 

+   

СФК 10.Здатність розв'язувати    нестандартні   задачі, прогнозувати 

економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин; 

вбачати перспективи розвитку фінансових відносин та перспективи 

власної професійної діяльності; робити експертні висновки за всіма 

аспектами фінансової діяльності, моделювати фінансові бізнес-процеси 

підприємства 

+    

СФК 11.Здатність підтримувати релевантний рівень економічних знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку 

  + + 

СФК 12.Здатність використовувати інформаційні системи та комп'ютерні 

технології для забезпечення діяльності страхових організацій 

 
+   

СФК 13. Здатність застосовувати засади формування, 

розподілу,перерозподілу і використання бюджетних ресурсів в Україні 
  

+ + 
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СФК 14. Здатність будувати економІко-математичні моделі  оцінювання 

фіскальної діяльності фінансово-кредитних установ + +   

СФК 15.Здатність організовувати процес складання і подання форм 

податкової та фінансової звітності згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

 
+   

СФК 16.Уміння використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички з фундаментальних дисциплін в практичній діяльності 

бухгалтерського облікуі звітності у комерційних банках, застосовувати 

знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової 

політики підприємств і бюджетних установ, складання звітності. 

 

+   

СФК 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,  

бюджетних установ і комерційних банків 

 
+   

СФК 18. Оволодіння основними інструментами проведення фіскальної    

політики,    практичними    аспектами адміністрування податків і зборів та 

застосування заходів фіскальної відповідальності 

  
+ 

 

СФК 19. Здатність до  застосування практичних навиків при проведенні 

ревізії фінансово-господарської діяльності державних установ та митних 

органів 

+   
 

СФК 20. Здатність економічно обґрунтовувати  необхідність та роль 

страхування; здійснювати класифікацію  страхування за об’єктами і за 

ознакою ризику; здійснювати страхові операції, визначати страхові суми 

з урахуванням особливостей страхового ринку; формувати 

спеціалізований страховий фонд грошових коштів; визначати страхове 

відшкодування і особисте матеріальне забезпечення громадян; 

попереджувати страхові випадки і мінімізувати збитки. 

+   
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Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати 

навчання 

Ін
т
ег

р
а

л
ь

н
а

 

к
о
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п

е
- 

т
е
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 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

1
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 1
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 1
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К
 1
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С
Ф

К
 1
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С
Ф

К
 1

8
 

С
Ф

К
 1

9
 

С
Ф

К
 2

0
 

ПРН 1.Володіти базовими 

знаннями фундаментальних 

розділів математики в обсязі, 

необхідному  

для застосовування економіко-

математичних методів у обраній 

професії 

+ + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 2.Знати місце і значення 

облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та 

статистичної 

систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності 

підприємств, установ, організацій 

+ + + + + +   +  + + +   +      + +   +     

ПРН 3.Усвідомлювати сутність 

фінансів, контролю, страхової , 

банківської, бюджетної системи, 

оподаткування та розуміти їх роль 

і місце в господарській діяльності 

+ + + + + +     +   +  + + + + + +   + +    + + 

ПРН 4.Формувати й аналізувати 

фінансову, управлінську, 
+ + + + + + +  +  + +  +  + + + + + +   + +    + + 
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податкову і статистичну звітність 

підприємств, установ, організацій 

та інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття 

управлінських рішень 

ПРН 5.Володіти методичним 

інструментарієм обліку  у 

фінансових установах, контролю, 

та оподаткування господарської 

діяльності  установ, організацій 

+ + + + + + 

   

+ + + 

 

+  + + + + + +   + +    + + 

ПРН 6.Оцінювати процеси та 

явища, що відбуваються в 

економіці та уявляти їх 

взаємозв'язок із механізмом 

формування, розподілу й 

використання фінансових 

ресурсів держави 

+ +  + + + 

  

+  + 

  

+ + + + + + + + 

  

+ + 

 

+ + + + 

ПРН 7.Знати механізм 

функціонування бюджетно-

податкової системи України та 

враховувати її особливості з 

метою організації та формування 

звітності у фінансових установах 

+ + + + + +  +   +   + + + + + + + +   + + 

 

+ + + + 

ПРН 8.Застосовувати знання й 

уміння в галузі сучасних 

інформаційних    технологій    для    

вирішення експериментальних і 

практичних завдань у сфері 

банківської справи 

+ + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 9. Використовувати 

теоретичні, організаційні та 

методичні засади державного 

фінансового контролю 

+ + + + + + + 

 

+  + + 

 

+ + + + + + + + 

  

+ + 

 

+ + + + 

ПРН 10.Визначати напрями + + + + + +  + +  + +  + + + + + + + + +   +  + + + + 
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підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, 

їх розподілу та контролю 

використання на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-

правових форм власності 

ПРН 11.Знайти,   перевірити,   

класифікувати   фінансово- 

економічну    інформацію    з    

використанням інформаційних і 

комунікаційних технологій 

+   + + + +    + +  +  + + + + + +   + +   + + + 

ПРН 12.Усвідомлювати 

особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах 

господарювання та 

демонструвати розуміння його 

ринкового позиціонування 

+ + + + +      + +  +  + + + + + +   + +   + + + 

ПРН 13.Володіти базовими 

знаннями фундаментальних 

розділів математики в обсязі, 

необхідному для  астосовування 

економіко-математичних методів у 

обраній професії 

+ +  + + +    + + +    + + + +         + +  

ПРН 14. Демонструвати навички 

володіння загальнонауковими та 

спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і 

процесів суб’єктів 

господарювання, підприємств 

(організацій) банківської та 

бюджетної сфери 

+ + + + + +     + +  +  + + + + +    + +   + + + 

ПРН 15.Володіти та 

застосовувати знання іноземної 

мови для формування ділових 

+    +        +         + +   +    + 
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паперів і спілкування у 

професійній діяльності 

ПРН 16.Досліджувати і 

аналізувати методи і підходи до 

організації    грошово-кредитного     

регулювання, 

взаємозв'язку між різними 

рівнями грошового обігу,основ 

банківської справи 

+  +  +                          

ПРН 17.Виконувати професійні 

функції з урахуванням вимог 

трудової дисципліни, планування 

та управління часом 

+     +   + +    +    + + +    + +    +  
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