
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до  нормативних дисциплін навчального плану 

  

Код та найменування спеціальності: 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній рівень: фахова передвища освіта 

Освітньо-професійна программа: фінанси і кредит 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр 

Форма навчання: денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

та строк навчання: 120 кредитів ЕСТS; 2.10 р. (2.10 р.) 

Навчальний план розробляється на підставі освітньо-професійної програми та 

затверджується педагогічною радою протокол № 3 від 31.08.2020р. 
(дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту фахової передвищої освіти згідно з ОПП підготовки 

фахового молодшого бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування за освітньо-

професійною програмою «Фінанси і кредит» 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) підготовка фахового 

молодшого бакалавра 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  на основі базової загальної 

середньої освіти, повної загальної середньої освіти 

Навчання в закладі фахової перед вищої освіти можуть розпочати особи на основі 

базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти (профільна середня 

освіта, незалежно від здобутого профілю) (рівень стандарт або академічний), освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, будь-якого ступеня вищої освіти. 

  

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1 2 3 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки 

відносно інших людей і 

відносно природи; 

базові уявлення про основи 

філософії, соціології, 

економічної теорії, що 

сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності; 

креативність, здатність до 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

оцінювати отримані результати та 

аргументовано захищати прийняті 

рішення; 

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

  

  

Культурологія 



системного мислення, 

навички володіння 

інформацією 

  

3базові уявлення про основи 

філософії, соціології, 

економічної теорії, що 

сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності; 

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність до критики й 

самокритики 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

  

  

  

  

Основи 

філософських 

знань 

базові уявлення про основи 

філософії, соціології, 

економічної теорії, що 

сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності; 

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

  

Історія України 

базові уявлення про основи 

філософії, соціології, 

економічної теорії, що 

здатність продемонструвати 

розуміння впливу технічних рішень в 

суспільному, економічному, 

Соціологія 



сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності; 

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання 

соціальному і екологічному 

контексті; 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях 

  

базові уявлення про основи 

філософії, соціології, 

економічної теорії, що 

сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності; 

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання; 

здатність до письмової й 

усної комунікації рідною 

мовою; 

мати базові знання 

фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для 

освоєння загально-

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

поєднувати теорію і практику, а 

також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для 

вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів; 

оцінювати отримані результати та 

аргументовано захищати прийняті 

рішення; 

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях 

  

  

Правознавство 



професійних дисциплін 

базові уявлення про основи 

філософії, соціології, 

економічної теорії, що 

сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в 

професійній і соціальній 

діяльності; 

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання; 

здатність до письмової й 

усної комунікації рідною 

мовою 

здатність продемонструвати 

розуміння впливу технічних рішень в 

суспільному, економічному, 

соціальному і екологічному 

контексті; 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях 

  

Політична 

економія 

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання; 

здатність до письмової й 

усної комунікації рідною 

мовою; 

базові знання в галузі, 

необхідні для освоєння 

загально-професійних 

дисциплін; 

  

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

уміння спілкуватись, включаючи 

усну та письмову комунікацію 

українською мовою та однією з 

іноземних мов  

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях. 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

  

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 



інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання; 

здатність до письмової й 

усної комунікації рідною 

мовою; 

знання іншої мови (мов); 

  

базові знання в галузі, 

необхідні для освоєння 

загально-професійних 

дисциплін; 

  

характерні обраній спеціалізації; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

уміння спілкуватись, включаючи 

усну та письмову комунікацію 

українською мовою та однією з 

іноземних мов  

здатність використання 

різноманітних методів, зокрема 

інформаційних технологій, для 

ефективно спілкування на 

професійному та соціальному рівнях; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

  

розуміння необхідності та 

дотримання норм здорового 

способу життя 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

ефективно працювати як 

індивідуально, так і у складі 

команди; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

Фізичне виховання 

  

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання; 

мати базові знання 

фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для 

освоєння загально-

професійних дисциплін 

здатність продемонструвати знання і 

розуміння математичних принципів, 

що лежать в основі 

електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки; 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

Вища математика 

вивчення сучасної кадрової 

політики, відтворення і 

використання основних 

Вивчення теорії та практики 

діяльності підприємства, управління 

ним у конкурентному середовищі; 

Економіка 

підприємства 



фондів, формування і 

визначення ефективності 

фінансових і виробничих 

інвестицій, особливостей 

розвитку підприємства на 

базі науково- технічного і 

організаційного прогресу, 

визначення мотивації праці, 

якості і конкуренто-

спроможностості виробів, 

напрямків ефективної 

діяльності в умовах ринкової 

економіки 

формування вмінь ефективного 

використання ресурсного і 

виробничо-господарського 

потенціалу; забезпечення 

розширеного самовідтворення на 

основі інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку суб’єкта 

підприємства. 

формування системи 

базових знань з теорії і 

практики фінансових 

відносин суб’єктів 

господарювання, 

формування фінансових 

ресурсів, фінансової 

діяльності підприємств. 

вивчення сутності й функцій 

фінансів підприємств, фінансових 

ресурсів і джерел їх формування; 

організації фінансів підприємств; 

набуття навиків фінансових 

розрахунків; оволодіння методами 

фінансового планування, оцінювання 

фінансового стану підприємств 

Фінанси 

підприємства 

формування система і 

знань з теорії та практики 

ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах. 

розуміння бухгалтерського 

обліку та основ його 

організації, системні 

знання рахунків 

бухгалтерського обліку та 

подвійного запису, облік 

господарських процесів, 

основи бухгалтерської 

звітності 

вивчення методів раціональної 

організації та ведення 

бухгалтерського обліку на 

підприємствах на підставі 

використання прогресивних форм і 

національних стандартів; набуття 

навичок опрацювання і 

використання облікової інформації в 

управління 

Бухгалтерський 

облік 

креативність, здатність до 

системного мислення, 

навички володіння 

інформацією; 

здатність вести дискусію, 

використовуючи 

загальнонаукові та 

професійні знання; 

мати базові знання 

фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для 

освоєння загально-

професійних дисциплін; 

навички роботи з 

комп’ютером; 

здатність володіти 

навичками роботи з 

комп’ютером на рівні 

застосовувати знання і розуміння для 

ідентифікації, формулювання і 

вирішення технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

відомі методи; 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 



користувача, 

використовувати 

інформаційні технології для 

вирішення 

експериментальних і 

практичних завдань в галузі 

професійної діяльності 

знання про методи 

збирання, оброблення та 

аналізу інформації стосовно 

соціально-економічних 

явищ і процесів; 

зведення і групування 

статичних даних;  

абсолютні, відносні середні 

величини та показники 

варіації; 

ряди динаміки та індекси; 

статистика продукції 

Системно мислити та застосовувати 

знання щодо організації статичних 

спостережень, методики розрахунків 

показників статичного аналізу 

соціально-економічних явищ і 

процесів 

Статистика  

розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки 

відносно інших людей і 

відносно природи; 

базові уявлення про основи 

загальної, системної й 

прикладної екології, 

принципах оптимального 

природокористування й 

охорони природи 

  

здатність продемонструвати 

розуміння впливу технічних рішень в 

суспільному, економічному, 

соціальному і екологічному 

контексті; 

застосовувати знання і розуміння для 

ідентифікації, формулювання і 

вирішення технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

відомі методи; 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей 

Екологія 

розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки 

відносно інших людей і 

відносно природи; 

мати базові знання 

фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для 

освоєння загально-

професійних дисциплін; 

базові знання в галузі, 

необхідні для освоєння 

загально-професійних 

дисциплін; 

базові уявлення про 

основи загальної, 

системної й прикладної 

застосовувати знання і розуміння для 

ідентифікації, формулювання і 

вирішення технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

відомі методи; 

застосовувати знання і розуміння для 

розв’язування виробничих задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 

задач спеціальності; 

поєднувати теорію і практику, а 

Безпека 

життєдіяльності 



екології, принципах 

оптимального 

природокористування й 

охорони природи; 

базові уявлення про охорону 

праці та безпеку 

життєдіяльності людини; 

здатність використовувати 

професійно профільовані 

знання, уміння і навички при 

розробці, впровадженні та 

контролі дотримання заходів 

з охорони праці на 

виробництві 

також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для 

вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

здатність до ділових 

комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички 

роботи в команді; 

базові уявлення про 

основи загальної, 

системної й прикладної 

екології, принципах 

оптимального 

природокористування й 

охорони природи; 

базові уявлення про охорону 

праці та безпеку 

життєдіяльності людини; 

здатність організувати 

роботу відповідно до вимог 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

  

здатність продемонструвати знання 

сучасного стану справ та новітніх 

технологій в бухгалтерському 

обліку; 

застосовувати знання і розуміння 

для ідентифікації, формулювання і 

вирішення технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

відомі методи; 

застосовувати знання і розуміння 

для розв’язування виробничих 

задач  та проведення аналізу в 

системах, які характерні обраній 

спеціалізації; 

виконувати відповідні виробничі 

дослідження та застосовувати 

дослідницькі навички за 

професійною тематикою; 

здатність усвідомлювати 

необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 

знань; 

здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та 

безпеки життєдіяльності та їх 

застосування 

Охорона праці 

мати базові знання щодо 

фінансових відносин, 

пов’язаних із примусовим 

відчуженням і 

перерозподілом частини 

вартості національного 

продукту із метою 

формування 

загальнодержавного фонду 

грошових ресурсів 

засвоєння теоретичних та 

організаційних засад податкової 

системи та податкової політики, 

методики розрахунків, порядку 

сплати прямих і непрямих податків 

юридичними і фізичними особами, 

альтернативних систем 

оподаткування 

Податкова система 



здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях, спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності), 

оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

вивчення засвоєння теоретичних 

засад і методології проведення 

банківських операцій; набуття вмінь 

оперувати нормативно- правовими 

документами НБУ, аналізувати стан 

банківських операцій, розв’язувати 

питання взаємовідносин між 

клієнтами і комерційними банками 

та між НБУ і комерційними банками. 

Банківські операції 

формування базових знань 

з теорії фінансів, засвоєння 

закономірностей їх 

функціонування на макро-

мікрорівнях, мати базові 

знання про фінансові 

відносини, що виникають 

між державою, 

юридичними та 

фінансовими особами, 

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 

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.Здатність 

продемонструвати знання щодо 

сутті і характеристик ознак фінансів, 

їх роль і місце в економічній 

системі, основ фінансової політики 

держави і механізму реалізації, сфер 

і ланок фінансової системи та їх 

взаємодії 

Фінанси 

мати базові знання щодо 

формування системи 

базових знань з теорії 

грошей і кредиту, засвоєння 

закономірностей 

функціонування грошового 

ринку як теоретичної основи 

державної монетарної 

політики і розвитку 

банківської справи 

здатність продемонструвати знання 

сутності, функцій, концепції та ролі 

грошей і кредиту в ринковій 

економіці, закономірностей 

функціонування грошового ринку і 

грошової системи, основ побудови 

банківської системи та операцій 

банків; закономірностей розвитку і  

функціонування валютного ринку 

Гроші і кредит 

здатність до розуміння 

закономірностей у сфері 

фінансових відносин 

держави, суб’єктів 

господарювання, 

забезпечення використання 

фінансів як важелів 

 засвоєння навичок  ведення 

бюджетної  роботи з організації 

Розуміння основних принципів 

бюджетного планування та 

прогнозування; функцій бюджету в 

ринковій економіці; основ 

бюджетного устрою та принципів 

Бюджетна система 



економічної політики 

держави, 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, 

розуміння категорій науки 

управління і процесів 

прийняття управлінських 

рішень,методіввикористання 

інструментів управління 

підприємствами, 

організаціями, вивчення 

впливу різних факторів на 

ефективність системи 

управління 

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. 

формування базових знань 

теорії та практики роботи 

органів казначейства щодо 

касового виконання 

бюджету та нормативно-

правове регулювання 

казначейської справи в 

Україні 

здатність продемонструвати знання 

завдань, функцій і структури 

державного казначейства України, 

законодавчих і нормативних актів, 

що регулюють казначейську справу; 

набуття вмінь здійснення основних 

операцій з виконання державного 

бюджету 

Казначейська 

справа 

Здатність до аналізу та 

оцінювання фінансово -

господарської діяльності 

підприємств різних форм 

власності,  вирішення 

питань про купівлю або 

продаж визначених 

фінансових активів,  

розуміння чинної 

нормативно -законодавчої 

системи в Україні; здатність 

до вирішування питання про 

інвестування, 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 

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. 

Розуміння функціонування систем 

обробки банківської і фінансової 

інформації. 

. 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. 

Бухгалерськкий 

облік і звітність в 

комерційнихбанках 



діяльності. 

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, розуміння 

страхової діяльності, шляхів 

надання страхових та 

банківських послуг на ринку 

України, особливостей 

страхового ринку. 

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. 

Страхові послуги 

мати базові знання щодо 

формування системи 

теоретичних і практичних 

знань у галузі побудови і 

функціонування 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій та 

можливостей їх 

використання у фінансово-

кредитних установах 

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». 

Інформаційні 

системи і 

технології у 

фінансово-

кредитних 

установах 

 Цикл практичної   підготовки 

адаптивність і 

комунікабельність;  

здатність до ділових 

комунікацій у професійній 

сфері, знання основ 

бухгалтерського обліку, 

навички роботи в команді; 

розуміння необхідності та 

дотримання норм 

здорового способу життя; 

мати базові знання 

фундаментальних наук в 

обсязі, необхідному для 

застосовувати знання і розуміння 

для розв’язування задач з 

бухгалтерського обліку  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

ефективно працювати як 

індивідуально, так і у складі 

команди; 

здатність адаптуватись до нових 

ситуацій та приймати рішення; 

здатність відповідально ставитись 

до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням 

Навчальна 

практика з 

бухгалтерського 

обліку 



освоєння загально-

професійних дисциплін; 

базові уявлення про 

основи бухгалтерського 

обліку.  

вимог професійної етики; 

здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та 

безпеки життєдіяльності та їх 

застосування 

адаптивність і 

комунікабельність;  

здатність до ділових 

комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи 

в команді; 

базові уявлення про методи 

та способи функціонування 

фінансів підприємств 

надання  рекомендацій з 

покращення показників.  

  

застосовувати знання і розуміння 

для розв’язування виробничих 

задач  та проведення економічного 

аналізу отриманих показників; 

здатність продемонструвати знання 

та навики щодо проведення збору 

даних та вибору методу аналізу; 

ефективно працювати як 

індивідуально, так і у складі 

команди; 

здатність адаптуватись до нових 

ситуацій та приймати рішення; 

здатність відповідально ставитись 

до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням 

вимог професійно  

здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та 

безпеки життєдіяльності та їх 

застосування 

Навчальна 

практика з фінансів 

адаптивність і 

комунікабельність;  

здатність до ділових 

комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи 

в команді; 

здатність володіти 

навичками роботи з 

комп’ютером на рівні 

користувача, 

використовувати 

інформаційні технології для 

вирішення 

експериментальних і 

практичних завдань в галузі 

професійної діяльності; 

здатність використовувати 

професійно профільовані 

знання й практичні навички 

при підготовці 

бухгалтерської  документації  

здатність продемонструвати знання 

сучасного стану справ та новітніх 

технологій в галузі економіки; 

застосовувати знання і розуміння 

для розв’язування виробничих 

бухгалтерських  задач  та 

проведення аналізу в системах, які 

характерні обраній спеціалізації; 

системно мислити та застосовувати 

творчі здібності до формування 

принципово нових ідей; 

ефективно працювати як 

індивідуально, так і у складі 

команди; 

поєднувати теорію і практику, а 

також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для 

вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів; 

здатність адаптуватись до нових 

ситуацій та приймати рішення; 

здатність відповідально ставитись 

до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики 

Виробнича 

практика 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до  вибіркових дисциплін навчального плану 

  

Код та найменування спеціальності: 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній рівень: фахова передвища освіта 

Освітньо-професійна программа: фінанси і кредит 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр 

Форма навчання: денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

та строк навчання: 120 кредитів ЕСТS; 2.10 р. (2.10 р.) 

Навчальний план розробляється на підставі освітньо-професійної програми та 

затверджується педагогічною радою протокол № 3 від 31.08.2020р. 
(дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту фахової передвищої освіти згідно з ОПП підготовки 

фахового молодшого бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування за освітньо-

професійною програмою «Фінанси і кредит» 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) підготовка фахового 

молодшого бакалавра 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  на основі базової загальної 

середньої освіти, повної загальної середньої освіти 

Навчання в закладі фахової перед вищої освіти можуть розпочати особи на основі 

базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти (профільна середня 

освіта, незалежно від здобутого профілю) (рівень стандарт або академічний), освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, будь-якого ступеня вищої освіти. 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

- Цикл дисциплін загальної  підготовки 

мати базові знання щодо 

моральних норм поведінки, 

виявляти дружелюбність, 

ввічливість, повагу й 

чуйність до інших, 

толерантності та милосердя, 

відрізняти моральність та 

аморальність, 

дотримуватися етикетних 

норм у повсякденному 

житті, контролювати, 

оцінювати та регулювати 

свої взаємини з іншими, 

здійснювати вибір у 

складних життєвих 

ситуаціях, орієнтуючись до 

застосування моделей 

поведінки, орієнтованих на 

моральні цінності 

збагачувати досвід моральних 

взаємин з однолітками, батьками, 

викладачами, знайомими й 

незнайомими людьми; стимулювати 

пізнавальний інтерес студентів до 

етичного знання, до основ моральної 

культури; поглиблювати знання 

студентів про людину та моральні 

взаємини в суспільстві, основні 

моральні норми та цінності 

українського суспільства та 

людства, правила етикету, привила 

культури поведінки 

Етика  



українського суспільства та 

людства в цілому 

мати базові знання щодо 

етапів встановлення 

психології як окремої науки, 

загальну характеристику 

понять і методів, аналізувати 

власні помилки; психічні 

процеси, стани і властивості 

людини, характеристики 

людської особливості та 

їхній прояв у різних видах 

діяльності; індивідуально-

психологічні якості та 

властивості особливості 

Усвідомлювати зміст і завдання 

курсу, усвідомлювати значення 

психічних процесів у житті і 

навчальні людини; формувати 

уявлення про очікування інших, 

аналізувати ці очікування; 

засвоювати й обробляти інформацію 

Психологія  

мати базові уявлення про 

формування системи 

базових знання у сфері 

менеджменту, усвідомлення 

концептуальних засад 

системного управління 

організаціями та систему 

управління організацією 

здатність продемонструвати знання 

основних категорій науки 

управління, функцій управління і 

процесів прийняття управлінських 

рішень, методів використання 

базових інструментів управління 

організацій 

Менеджмент 

мати базові знання щодо 

базових категорій 

маркетингу, його принципів 

і методів, головних 

інструментів і технології 

вивчення ринку та 

організації маркетингової 

діяльності 

здатність продемонструвати знання 

основних понять, систем і 

алгоритмів маркетингу; 

набуття практичних навичок 

розв’язання конкретних 

маркетингових завдань; 

формування вмінь творчого пошуку 

резервів удосконалення 

маркетингової діяльності 

підприємства 

Маркетинг 

Цикл дисциплін професійної  підготовки 

здатність до розуміння 

чинної нормативно -

законодавчої системи в 

Україні; здатність до 

вирішування питання про 

інвестування. 

Уміння проводити моніторинг змін у 

законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах, щоб 

забезпечувати правомірність рішень. 

Фінансове право 

мати базові формування 

знання і практичних навичок 

з контроль-ревізійної роботи 

в галузі фінансово-

господарської діяльності 

організацій та підприємств 

та знання організації і 

методів контрольно-

ревізійної роботи 

Знання теоретичних засад 

організації контролю та ревізії в 

України, вміння застосовувати 

методики і техніки контрольно-

ревізійної роботи в організаціях 

різних форм власності 

Контроль і ревізія 

Здатність здійснювати 

фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, 

 Здатність изначати джерела 

фінансових ресурсів підприємств з 

різною правовою формою організації 

Фінансова 

діяльність 

суб’єктів 



розрахунки за податками, 

визначати доходи та 

витрати, оцінювати 

трудовий потенціал 

суб’єктів господарювання. 

Здатність планувати 

фінансові показники 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

фінансів; визначати ефективність 

використання коштів підприємства; 

 потреби підприємства в коштах; 

проводити оцінку фінансового стану 

підприємства на базі розрахунку 

коефіцієнтів рентабельності, 

платоспроможності, фінансової 

стійкості і ділової активності; 

визначати об’єктивну необхідність 

позикових коштів у складі 

фінансових ресурсів підприємства 

господарювння 

мати базові знання щодо 

формування системи знань 

щодо вивчення методики і 

техніки складання 

фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної 

звітності, передбаченої 

стандартами 

бухгалтерського обліку і 

законодавством України 

здатність продемонструвати знання 

щодо загальних вимог до звітності; 

балансу підприємства; звіту про 

фінансові результати; звіту про рух 

грошових коштів; звіту про власний 

капітал та виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах 

Фінансова 

звітність 

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, розуміння 

чинної нормативно -

законодавчої системи в 

Україні; здатність до 

вирішування питання про 

інвестування. 

Розуміння сутності фінансових 

ресурсів підприємств, методів і 

джерел їх формування, організації 

фінансової діяльності підприємств. 

Уміння оформляти розрахункову 

документацію, визначати фінансові 

результати діяльності підприємств, 

визначати потребу в оборотних 

коштах, визначати показники 

кредитоспроможності підприємств, 

розробляти показники фінансової 

частини бізнес-плану, розраховувати 

показники стану та ефективності 

використання основних фондів, 

приймати рішення за результатами 

фінансового аналізу. 

Фінансовий ринок 

Уміння обґрунтовувати 

управлінські рішення та 

спроможність забезпечувати 

їх правочинність, Здатність 

до розуміння 

закономірностей у сфері 

фінансових відносин 

держави, Здатність до 

вирішення питань про 

купівлю або продаж 

визначених фінансових 

активів, що дозволить 

Уміння розробляти установчі 

документи комерційних банків, 

визначати нормативи НБУ 

встановленні комерційним банкам; 

оформляти розрахунково-платіжні 

документи, міжбанківські 

розрахунки; здійснювати депозитні, 

кредитні операції, операції з цінними 

паперами та векселями; відображати 

в обліку операції банку; проводити 

операції з купівлі і продажу 

іноземної валюти; розраховувати 

Ринок цінних 

паперів 



впевнено орієнтуватися в 

складних теоретичних і 

практичних питаннях 

проектування фінансових 

технологій, вирішувати 

питання про інвестування, 

визначати рівень ризику й 

ефективності інвестицій у 

цінні папери 

доходи банків від надання 

банківських послуг.  

мати базові знання про 

системне оцінювання 

діяльності організацій, 

виявлення внутрішніх 

резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових 

ресурсів 

Уміння застосовувати статистичні 

методи при здійсненні аналізу 

виробничо- господарської діяльності 

підприємства. Уміння застосовувати 

методи статистичного 

спостереження для формування 

масиву первинних даних для 

статистичного дослідження; 

здійснювати оброблення первинних 

даних з метою одержання 

узагальнюючих показників, рядів 

розподілу, відносних, середніх 

величин, показників варіації тощо; 

виконувати необхідні аналітичні 

розрахунки із застосуванням 

комп'ютерної техніки у 

відповідності із метою 

статистичного дослідження, 

наявною вихідною статистичною 

інформацією. 

здатність застосовувати сучасні 

методики економічного аналізу із 

застосуванням математичних і 

статистичних прийомів та методів у 

виробничій і фінансово-

господарській діяльності організацій 

та підприємств 

Економічний 

аналіз 

 

 


