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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Фаховий молодший бакалавр 

 

1. Загальна характеристика 
 

Освітньо- 

професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування 

Спеціальність  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Форми  

здобуття освіти 

1) інституційна (очна (денна), заочна, дистанційна); 

 

Освітня 

кваліфікація  

Фаховий молодший бакалавр  

з фінансів, банківської справи та страхування 

Кваліфікація  

в дипломі 

 

Освітньо-професійний ступінь −  

фаховий молодший бакалавр 

Спеціальність − 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-професійна програма  

Фінанси, банківська справа та страхування  

Опис предметної 

області 

 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: устрій, 

принципи, механізми функціонування та розвитку 

фінансових систем.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування або у процесі навчання.  

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 та технології фінансової науки і 

практики на теоретичному і емпіричному рівнях.  

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-

аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві 

програмні продукти.  

Академічні права 

випускників 

 

Здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих, у тому числі післядипломної освіти 

Працевлаштування 

випускників 

Робота в будь-яких сферах економічної діяльності, на 

посадах пов’язаних з фінансами, банківською справою 
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та страхуванням. Може займати робочі місця в 

приватних та державних підприємствах, установах та 

організаціях 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки 

за Національним класифікатором України: 

«Класифікатор видів економічної діяльності»  

ДК 009:2010 

 

2. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти 

Фахова передвища освіта у Фаховому коледжі ПВНЗ «Буковинський 

університет» здобувається на основі базової середньої освіти та повної 

загальної середньої освіти (профільної середньої освіти). Здобувачі фахової 

передвищої освіти Фахового коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» на 

основі базової середньої освіти одночасно виконують освітню програму 

профільної середньої освіти, тривалість здобуття якої становить два роки. 

Освітня програма профільної середньої освіти професійного спрямування, що 

відповідає галузі знань та/або спеціальності, інтегрується з освітньо-

професійною програмою фахового молодшого бакалавра.  

Обсяг освітньо -професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 

становить 120 кредитів ЄКТС. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або 

вищої освіти визначається Фаховим коледжем ПВНЗ «Буковинський 

університет», з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання.  

 

3. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі фінансів, банківської̈ 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 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
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предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
Спеціальні 

компетентності  
 

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і 

методичний інструментарій фінансової, економічної, 

математичної, статистичної, правової та інших наук для 

розв’язання складних завдань у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність, 

згідно з вимогами законодавства. 

СК 3. Розуміння особливостей функціонування сучасної 

національної і світової фінансових систем та їх 

структури. 

СК 4. Розуміння принципів організації фінансових 

відносин.  

СК 5. Здатність застосовувати принципи, методи і 

процедури бухгалтерського обліку. 

СК 6. Здатність складати й аналізувати фінансову 

звітність. 

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні завдання 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 8. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання й обробки даних 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК 9. Здатність виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 10. Здатність здійснювати ефективні комунікації між 

фахівцями і користувачами послуг у сфері фінансів, 

банківської справи  та страхування. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати рівень професійної підготовки у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування 
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4. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН 01. Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина України.  

РН 02. Володіти державною та іноземною мовами для складання ділових 

паперів і комунікації у професійній діяльності. 

РН 03. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності 

професійних рішень. 

РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для 

розв’язання професійних завдань. 

РН 07. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

РН 08. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних джерел 

у процесі професійної діяльності. 

РН 09. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

РН 10. Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 11. Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

РН 12. Володіти методичним інструментарієм здійснення базових контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 13. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації 

до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, банківської справи  та 

страхування для досягнення спільної мети. 

РН 14. Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань 
 

5. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти  

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі 

кваліфікаційного іспиту.  

 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

іспиту  

Кваліфікаційний іспит має передбачати оцінювання 

результатів навчання, визначених стандартом та  

освітньо-професійною програмою 
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Освітня (освітньо-професійна) програма - система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

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

а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Головна увага приділяється студентоцентрованому навчанню, 

засвоєнню професійно-орієнтованих дисциплін, що забезпечують фахову 

підготовку студентів на рівні сучасних державних і міжнародних стандартів 

і, отже, підвищують рейтинг випускників фахового коледжу ПВНЗ 

«Буковинський університет» на внутрішньому і міжнародному ринках праці. 

Основними категоріями студентоцентрованого навчання є компетентності та 

результати навчання. 

Результати навчання – формулювання того, що повинен знати, 

розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення 

навчання. Можуть відноситися до окремого модуля або також до періоду 

навчання. Результати навчання визначають вимоги до присудження кредитів. 

Результати навчання формулюються в термінах компетентностей. 

Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, навичок, 

умінь і здатностей. Розвиток компетентностей є метою освітньої програми. 

Компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються 

на різних етапах. 

Освітня програма передбачає навчання, орієнтоване на студента 

(орієнтація на вихід), в основі якого є компетентнісна модель фахівця 

(профіль), створена за участі, поряд із викладачами, роботодавців, 

випускників, професійних організацій тощо. Тобто в основу 

студентоцентрованого навчання покладено ідею максимального забезпечення 

студентам шансів отримати перше місце роботи на ринку праці, підвищення 

їхньої «вартості» у роботодавців (придатності до працевлаштування), 

задоволення тим самим актуальних потреб останніх.  

 

6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти 

У Фаховому коледжі ПВНЗ «Буковинський університет» функціонує 

система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості 

фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи закладу 

фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають 

залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення 

освітньо- професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту 
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стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам - за 

наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих 

сторін, чітке визначення кваліфікацій що присвоюються. 

3) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-

професійних програм ; 

4) забезпечення надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

5) визначення та послідовне дотримання вимог щодо 

компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, 

безперервний професійний розвиток персоналу; 

6) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної 

інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами 

та іншою діяльністю закладу; 

7) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, 

своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі 

освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня 

фахової передвищої освіти та кваліфікацій; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової 

передвищої освіти; 

9) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та 

роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів 

забезпечення якості освіти; 

10) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в 

освітньому процесі; 

 

7. Працевлаштування випускників: 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за Національним 

класифікатором України: «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 

009:2010: 

Секція К Фінансова та страхова діяльність 

64 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

64.1 Грошове посередництво 

64.19 Інші види грошового посередництва 

64.2 Діяльність холдингових компаній 

64.3 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти 

64.9 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

64.91 Фінансовий лізинг 

64.92 Інші види кредитування 

64.99 Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення 

65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім 

обов’язкового соціального страхування 

65.1 Страхування  

65.11 Страхування життя 

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 
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65.2 Перестрахування  

65.3 Недержавне пенсійне забезпечення  

66 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг і страхування 

66.11 Управління фінансовими ринками 

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування і 

пенсійного забезпечення. 

66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів 

66.3 Управління фондами 

Секція L Операції з нерухомим майном 

68 Операції з нерухомим майном 

68.1 Купівлі та продаж власного нерухомого майна  

68.2 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого 

майна 

68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 

Фахівець здатен 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 

3412 Агент страховий  

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі  

3419 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей 

3419 Інспектор кредитний 

3419 Інспектор обмінного пункту  

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 

 

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним. 
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