
1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО 
МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу 

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

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

Офіційна назва 
освітньої програми 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 
бакалавра на основі базової середньої освіти становить 180 
кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за 
інтегрованою з нею освітньою програмою профільної середньої 
освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань 
та/або спеціальності. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути 
спрямовано на забезпечення результатів навчання за 
спеціальністю, визначених Стандартом фахової передвищої 
освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 
бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 
120 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути 
зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які 
здобули профільну середню освіту за відповідним або 
спорідненим спеціальності профілем. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути 
спрямовано на забезпечення результатів навчання за 
спеціальністю, визначених Стандартом фахової передвищої 
освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого 
бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) 
освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти
визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням 
визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої 
програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу 
освітньо-професійної програми на основі профільної середньої 
освіти. 

Наявність акредитації Акредитована спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» до 
01.07.2027 р., сертифікат про акредитацію серія КК №20000335  

Цикл/рівень 5 рівень Національної рамки кваліфікацій 

Передумови  на основі базової середньої освіти; 
 на основі профільної середньої освіти; 

 на основі професійно-технічної освіти з урахуванням 
раніше здобутих результатів навчання. 

Мова(и) викладання Українська мова 



Термін дії освітньої 
програми 

3 роки 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

https://gi.edu.ua. 

2 – Мета освітньо-професійної програми 
Забезпечити студентам фахову теоретичну і практичну підготовку з метою  отримання 
ґрунтовної системи знань у обов’язків у сфері фінансів, банківської справи та страхування 
для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування і подальшого навчання 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітня програма для фахового молодшого бакалавра пропонує 
комплексний підхід до здійснення діяльності у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та реалізує це через навчання  
і практичну підготовку, шляхом формування професійних 
компетенцій студентів наближених до стандартів сучасної 
освіти, вимог ринку праці. 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі фінансів, 
банківської справи та страхування. 
Ключові слова: поняття, категорії, теорії і концепції фінансової
науки, які визначають тенденції і закономірності 
функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування. 

Особливості освітньої 
програми 

Програма розвиває перспективні напрями до підготовки фахівців 
з фінансів, банківської справи та страхування із врахуванням 
специфіки фінансово-економічної діяльності суб’єктів 
господарювання та акцентом на регіональні аспекти управління 
фінансами. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування Фахівець здатний виконувати зазначені професійні 

роботи за Національним класифікатором України: 
«Класифікатор професій» ДК 003:2010: 
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери 
(посередники) із заставних та фінансових операцій 

Дилери  та брокери (маклер біржовий; фахівець з біржових 
операцій; фахівець з фінансово-економічної безпеки) 

3412 Страхові агенти 

3412 Агент страховий  

3417 Оцінювачі та аукціоністи 

3417 Оцінювач 

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі  

3419 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей 

3419 Інспектор кредитний 



3419 Інспектор обмінного пункту  

3433 Бухгалтери та касири-експерти  

3433 асистент бухгалтера-експерта 

3433 бухгалтер 

3433 касир-експерт 

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

3439 Інспектор-ревізор  

3439 Ревізор 

3439 Інспектор з інвентаризації 

3442 Інспектори податкової служби  

3442 Інспектор з контролю за цінами 

3442 Ревізор-інспектор податковий 
Подальше навчання Здобуття освіти за: 

 початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 
 першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти для дорослих, 
у тому числі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Організовано студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, 
інноваційно-інформаційне навчання, самонавчання, що 
передбачає демократичні засади викладання, зокрема 
особистісно-орієнтований, діяльнісний, творчий підходи з 
набуття загальних та професійних компетентностей. 

Форми навчання включають: лекції, семінари, практичні 
заняття, самостійна робота, робота у малих групах, тренінги, 
круглі столи, ситуаційні та симуляційні ігри, здійснення 
навчально-дослідної діяльності,   підготовка есе та доповідей на 
основі підручників, інтернет-джерел, конспектів, освітнього Е-
середовища платформи Moodle, індивідуальні та групові 
консультації з викладачами,  підготовка курсових робіт,
написання звітів про проходження практики. 

 Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-
комунікаційні, формування критичного мислення, розвивального 
навчання, проблемного навчання, групової навчальної 
діяльності, проєктного навчання, ігрові, дослідження. 

Оцінювання Усне опитування, письмовий експрес-контроль, розв’язування 
задач, виконання творчих завдань, поточне тестування, 
презентації, звіти, написання есе, контрольні роботи, атестація, 
курсові роботи, наукові роботи та проєкти, семестровий 
контроль, диференційовані заліки, усні та письмові екзамени,
комплексний державний екзамен за фахом. 
 

  



6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність (ІК) 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі фінансів, банківської ̈ справи та страхування  
або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і 
методів фінансової науки, та може характеризуватися певною 
невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї 
діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених 
ситуаціях. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

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 
технології 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) 
компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність до критичного осмислення концептуальних 
основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської 
справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності 
функціонування та розвитку фінансових систем.  
ФК 2. Здатність розглядати фінансову систему як комплекс 
взаємопов’язаних ланок.  
ФК 3. Здатність застосовувати математичні знання для 
здійснення економічних розрахунків, дослідження економічних 
процесів, розв’язання  прикладних економічних завдань у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування, розвитку 
аналітичного мислення. 
ФК 4. Уміння складати, перевіряти та проводити бухгалтерську 
обробку документів, вести синтетичний та аналітичний облік. 
ФК 5. Здатність до розуміння основ фінансової політики 
держави і механізму реалізації, закономірностей у сфері 
фінансових відносин між державою, юридичними та фізичними 
особами.  
ФК 6. Здатність застосовувати засади порівняльного аналізу 
економічних явищ і кількісно оцінювати економічні процеси в 
галузі фінансів, банківської справи та страхування.  
ФК7. Здатність до розуміння методології проведення 
банківських операцій, аналізу їх стану та взаємовідносин між 
клієнтами, комерційними банками та НБУ.  



ФК 8. 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 9. Уміння застосовувати знання з організації та 
функціонування податкової системи України у професійній 
діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і 
обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб до 
бюджетів згідно з Податковим кодексом України. 
ФК 10. Здатність застосування знань з основ побудови 
бюджетної системи, форм і методів планування бюджетів, 
механізмів функціонування міжбюджетних відносин, напрямів 
реалізації бюджетного процесу під час ведення бюджетної 
роботи. 
ФК 11. Здатність здійснення основних операцій з виконання 
державного бюджету.  
ФК 12. Уміння використовувати методичні підходи до 
оцінювання фінансового стану підприємств і фінансових 
установ. 
ФК 13.  Здатність до аналізу підходів щодо організації 
бухгалтерського обліку в банківських установах України, 
підготовки та використання облікової інформації для 
аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у 
банківській діяльності. 
ФК 14. Здатність до аналізу ринку страхових послуг та їх 
надання.  
ФК 15. Здатність до складання   фінансової,  податкової, 
статистичної та  спеціальної  звітності,  передбаченої 
стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.  
ФК 16. Уміння організувати грошові розрахунки, надавати 
банківські, страхові, брокерські та інші фінансові послуги. 
ФК17. Вміння використовувати законодавчі та нормативні 
документи з питань оподаткування, кредитування, страхування, 
інвестування, бюджетних відносин та фондового ринку. 
ФК 18. Здатність використовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення, засобів інформаційних технологій у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ФК 19. Здатність підтримувати належний рівень економічних 
знань та постійно підвищувати свою професійну підготовкуу 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
 

 7 – Програмні результати навчання 
ПРН 1. Засвоїти базові знання про основи філософії, правознавства, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання 
вітчизняної історії, економіки й права. 
ПРН 2. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і 
звичаїв свого народу та культурного надбання людства. 
ПРН 3.Знання у галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички 
використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння 
створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.  
ПРН 4. Вміння усного та письмового спілкування державною мовою, уміння 
користуватися двома формами ділового мовлення: усним і писемним, застосовувати 
основні правила оформлення документів, уміти добирати відповідні терміни з фаху для 
грамотного оформлення ділових паперів.  



 
ПРН 5. Уміння читати, відповідати на запитання, вести ділове анотування та бесіду 
іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в соціально-побутовій, 
культурній та професійній сферах.  
ПРН 6.Знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння 
математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні 
методи в обраній професії. 
ПРН 7. Уміння визначати суми податків, зборів, платежів до бюджетів різних рівнів та 
складати форми податкової звітності, розрахунки, декларації, інші документи щодо 
оподаткування. 
ПРН 8 Уміння збирати та опрацьовувати соціально-економічну інформацію, робити 
узагальнюючі висновки на науковій основі. Визначення істотних рис основних соціально-
економічних систем та напрямки їх еволюції, роль політекономії у розробці шляхів 
формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства. 
ПРН 9. Вміння застосовувати статистичні методи збирання, обробки та аналізу інформації 
стосовно соціально-економічних явищ і процесів. 
ПРН 10. Уміння розраховувати показники чисельності, руху трудових 
ресурсів, забезпеченості і ефективності використання активів підприємства. 
ПРН 11. Здатність продемонструвати знання та навички планування фінансових 
показників діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи розрахункові дані 
виробничої частини бізнес-плану. 
ПРН 12. Уміння оформляти розрахункову документацію, визначати фінансові результати 
діяльності підприємств, визначати потребу в оборотних коштах, визначати показники 
кредитоспроможності підприємств.  
ПРН 13. Уміння розробляти і виконувати в практичній роботі кошториси доходів і 
видатків бюджетних установ. Формування практичних навичок розробки бюджетів і 
фінансових планів організацій, зокрема фінансово-кредитних, а також розрахунків до 
бюджетів різних рівнів. 
ПРН 14. Мати базові знання про проведення статистичних досліджень у фінансовій сфері з 
використанням математичних методів, з розрахунку субсидій, субвенцій, дотацій, 
особливостей роботи з бюджетними коштами, проведення аудиту підприємств,установ, 
організацій. 
ПРН 15. Уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення в теорії фінансів.  
ПРН 16. Здатність продемонструвати знання та розуміння основ організації фінансів на 
підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях, бюджетних установах. 
ПРН 17. 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. 
ПРН 18. Володіння навичками укладання договорів за різними видами страхування, 
правильного використання методики розрахунків відповідних страхових тарифів та 
розмірів страхових платежів. 
ПРН 19.Уміння проводити облік операцій на підприємствах, у фінансово-кредитних 
установах, складання фінансової і податкової звітності, застосовувати нормативні акти, 
принципи і стандарти бухгалтерського обліку для формування облікової політики 
підприємства. 
ПРН 20. Володіння навичками вкладання депозитів і отримання кредитів у банківських 
установах.Уміння 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 доходи банків від надання банківських послуг.  
ПРН 21. Уміння відображати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського 
обліку та визначати результат діяльності банку. 
ПРН 22. Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до 
фінансів, банківської справа та страхування, використовуючи належне програмне 
забезпечення. 



 
ПРН 23. Уміння складати фінансову, податкову, статистичну звітність та аналізувати 
фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. 
ПРН 24. Уміння оцінювати відповідність стану організації охорони праці на підприємстві 
чинному законодавству і нормативним актам. 

 8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Розробники програми: 1 кандидат економічних наук, 2 

спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії. 
Усі члени групи забезпечення є штатними працівниками 
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.  
Гарант освітньої програми: Вавричук Оксана Степанівна, 
спеціаліст вищої категорії, старший викладач.  
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 усі педагогічні 
працівникиодин раз на п’ять років проходять стажування. 
 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні, 
спеціальні й галузеві програмні продукти, спеціалізовані 
навчальні кабінети, лабораторії. 

 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Офіційний сайт Галицького коледжу імені В’ячеслава 
Чорновола http://gi.edu.ua., освітнє е-середовище платформи 
Moodle, навчально-методичні комплекси дисциплін, програми 
практик, методичні  вказівками  до виконання курсових робіт, 
пакети завдань для діагностики якості знань студентів, 
матеріалів до державної атестації  тощо. 

 
 
 


