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ПЕРЕДМОВА
Освiтньо-професiйна програма розроблена на пiдставi Стандарту

фаховот передвищоТ освiти УкраТни для фахового Молодшого бакалавра в
галузi знань 07 Управлiння та адмiнiстрування спецiальностi 072 Фiнанси,
банкiвська справа та страхування. Стандарт затверджено i введено в дiю
наказом Мiнiстерства освiти i науки УкраТни вiд 22.06.2021 р. НQ700.

Освiтньо-професiйна програма розроблено робочою групою Iвано
Франкiвського коледжу Львiвського нацiонального аграрного унiверситету у
складi:

Брус Л.П. - спецiалiст вищоТ категорiТ, викладач еконоМiчнвх дисдиплiн,
керiвник робочоТ групи;

Придюк О.М. - спецiалiст першоi’ категорiТ, викладач економiчних дисциплiн,
член робочоТ групи;

Малиiпева ТВ. - спецiалiст друго? категорiТ, викладач економiчних
дисциплiн, член робочот групи.



1. ПР0фIЛЬ ОСВIТНЬО-ПРОфЕСIЙНОI ПРОгРАМи
ФАХОВОГО МОлодшого БАКАЛАВРА 31 СПЕщАЛЬн0стi
072 «ФIНАНСи, БАнКIВСьКА СПРАВА ТА СТРАХУВАНня»

1.1 — Загальна iнформацiя
Повна назна закладу Iвано-Франкiвський коледж Львiвського нацiоНалЬнОГ~ аграрного
вищо7 освiти Унiверситету
Ступiнь освiти та Освiтньо-професiйний ступiнь — фаховий молодший бакалавр
назна квалiфiкацiу Квалiфiкацiя - фаховий молодший бакалавр з фiнансiв,
мовою оригiналу банкiвськот справи та страхування
Офiцiйна назна Фiнанси, банкiвська справа та страхування
освiтньоУ програми
Тип диплоiиу та обсяг Диплом фахового молодшого бакалавра, обсяг освiтньоТ програми
освiтньоУ орограми — 120 кредитiв СКТС, термiн нанчання 1 рiк 10 мисяцiв (на основi

ПЭСО), 2 роки 10 мiсяцiв (на основi БЭСО)
Наявнiсть Акредитована до 01.07.2027 р.
акрсдитацiУ
Дикл/рiвень Нацiональна рамка квалiфiкацiй УкраТни —5 рiвень

FQ-EHEA — короткий цикл, EQF-LLL- 5 рiвень
Передумови Повна загальна середня освiта I базова загальна середня освiта
Мова(и) викладання УкраТнська мова
Термiн дй освiтньоУ 01.09.2021 р.— 30.06.2024 р.
програми
Iнтернет-адреса http~
постiйного
рОзмiщення опису
освiтньоУ програми

1.2— Мета освiтньо-професiйноу програми
Формування та розвиток загальних i нрофесiйних компетентностей для здобуття студентом
теоретичних знань, вмiнь i навичок ведения фiнансовоУ дiяльностi, достатнiх для успiшного
виконання професiйних обовязкiв у сферi фiнансiв, банкiвськот справи та страхування;
пiдготовка здобувачiв вищо? освiти до подалылого навчання за обраною спецiальНiстю.

1.3— Характеристика освiтньо-профссiйноу програми
Предметна область 07 Управлiння та адмiнiстрування
(галузь знань, 072 Фiнанси, банкiвська справа та страхування
спсцiальнiсть)
Орiснтацiя освiтньоУ Освiтньо-професiйна програма фахового молодтпого бакалавра
nporpaiun базуеться на адаптатцiУ та внровадженнi в професiйну дiяльнiсть

знань, аналiтичНих, комунiкативних, органiзаторських навичок
вирiптення завдань, якi повиннi об’сктивно оцiнювати економiчнi
процеси, що вiдбуваються в суспiльствi, розумiти сутнiсть i
тенденцй розвитку фiнансових вiдносин держави та фiнансових
посередникiв, розробляти i вирiшувати питання розвитку суб’сктiв
страхового та фiнансового ринку в цiлому.

Основний фокус Спецiальна освiта та професiйна пiдготовка в областi фiнансiв,
освiтньоУ програми банкiвськот справи та страхування.
та спецiалiзацiУ Ключовi слова: фiнанси, фiнансова система, банк, кредит,

страхування.
Особливостi Програма орiснтована на професiйну пiдготовку фахiвцiв
освiтньоУ програми фiнансистiв; розвивас перспективнi напрями для подалыпого

вдосконалення студентами отриманих протягом навчання знань,
вмiнь та навичок; враховус та впроваджуе запити стейкхолдерiв
стосовно пiдготовки майбутнiх слецiалiстiв у галузi фiнансiв,
банкiвськот справи та страхування.



1.4- Придатнiсть вивускНИкiВ освiтньо-професiйноу програМи
до праиеВлаштування та подальшого нанчання

Придатнiсть до Фаховий молодший бакалавр з фiнаисiв, банкiвськоy справи та
нрацеВлаштування страхування здатний виконувати такi професiйнi роботи (згiдно

ДК 003:2010) i займати первиннi посади: агент страховий,
iнспектор кредитний, дилери та брокери iз заставних та
фiнансових операцiй, iнспектор з органiзацiТ iнкасацiТ та
перевезення цiнностей, iнспектор обминного пункту, державний
податковий iнспектор, бухгалтер, касир-експерт, бухгалтер з
облiку страховоТ, дiяльНостi, спедiалiст з управлiння активами,
спецiалiст з бiржових операцiй, спецiалiст 31 страхувалня,
спецiалiстз фiнансово-економiчнот безпеки.

Подальше нанчання Подальше навчання за першим (бакалаврським) рiвнем вищоТ
освiти, а тако)к пiдвищення квалiфiкацiт.

1.5— Викладання та оцiнювання
Викладання та Пiдходи до освiтнього процесу: проблемно-орiентований, компе
нанчання тентнiсний.

Форми органiзацiТ освiтнього процесу: лекцй, лабораторнi та
практичнi занsптя, семiнари, самостiйна робота, консультацiТ з
викладачами, навчальна практика, виробнича практика, Заняпя на
виробництвi, елементи дистанцiйного навчання.
Освiтнi технологiY: iнтерактивнi, iнформацiйно-комунiкацiйнi
проектне нанчання.

Оцiнювання Види контролю:
-поточний: усне та письмове опитування, тестовий контроль,
презентацiя iндивiдуальних та роЗв’яЗування ситуативних
завдань, контрольнi роботи, захист практичних робiт, рефератiв в
якостi самостiйнот роботи, проведення дискусiй, семiнарiв, захист
Звiтiв з практики;
-пiдсумковий: екзамени та залiки з урахуванням накопичених

_____________________ балiв поточного контролю, квалiфiкацiйний iспит.
1.6— Програмнi коIипетснтностi

Iнтегральна Здатнiсть вирiшувати типовi спецiалiзованi Задачi та практичяi
коlипетентнiсть (1К) проблеми у галузi фiнансiв, бавкiвськоiпсправи та страхування або

у процесi нанчання, що вимагас застосування положень I методiв
ф iнансовоТ науки, та мо)ке характеризуватися певною
невизначенiстю умов; нести вiдповiдальнiсть за результати сносУ
дiяльностi; Здiйснювати контроль iнших осiб у визначених
ситуацiях.

Загальнi 3k 1. Здатнiсть реалiзувати своУ права I обов’язки як члена
коМлетентностi (ЗЮ суспiльства, усвiдомлювати цiнностi громадянського (вiльного

.цемократичного) суспiльства та необхiднiсть його сталого
розвитку, верховенства права, прав i свобод людини I
громадянина в УкраУнi.
3К 2. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурнi,
науковi цiнностi i досягнення суспiльства на основi роЗумiння
iсторП та закономiрностей розвитку предметноУ областi, iT мiсця у
Загальнiй системi знань про природу i суспiльство та у розвитку
суспiльства, технiки i технологiй, використовувати рiзнi види та
ф орми руховоТ активностi для активного вiдпочинку та ведения
здорового способу життя.
3К 3. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так 1
письмово.
3К 4. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
3К 5. Знання i розумiння предметно? областi та розумiння
професiйноу дiяльностi.
3К 6. Здатнiсть застосовувати знания у практичних ситуацiях.



3К 7. Здатнiсть Використовувати iнформацiйнi та КОмунiкаЦiйнi
TexuonoriT.
3к 8. Здатнiсть до пошуку, оброблення та алалiзу iнформацiт з
рiзних д)керел.

Спецiальнi (фаховi) СК 1. Здатнiсть використовувати теоретичний i методичний
коМлстентностi (СК) iнструментарiй фiнансовы, економiчнот, математичноТ,

статистичноу, правово! та iнших наук для розв’язання складних
завдаиь у сферi фiнаисiв, банкiвськот справи та страхування.
СК 2. Здатнiсть Здiйснювати професiйну Дiяльнiиь, згiдно з
вимогами законодавства.
СК 3. Розумiння особливостей функцiонування сучасноГ
нацiонально~ i свiтовоY фiнансових систем та ix структури.
СК 4. Розумiння приндипiв органiзацй фiнансових вiдносин.
ск 5. Здатнiсть застосовувати принципи, методи i процедури
бухгалтерського облiку.
ск б. Здатнiсть скда,цати й аналiзувати фiнансову звiтнiсть.
ск 7. Здатнiсть самостiйно виконувати складнi завдання у сферi
фiнансiв, баикiвськоу справи та Страхуваннзт.
ск 8. Здатнiсть застосовувати сучасне iнформацiйне та програмне
забезпечення для отримання й обробки даних у сферi фiнаясiв,
банкiвськот справи та страхування.
ск 9. Здатнiсть виконувати контрольнi функцй у сферi фiнансiв,
банкiвськоТ справи та страхування.
ск 10. Здатнiсть Здiйснювати ефективнi комунiкацп мiж
фахiвцями i користувачами послуг у сферi фiнансiв, банкiвськот
справи та страхування.
ск ii. Здатнiсть пiдтримувати належний рiвень знань та постiйно
пiДвищувати рiвень професiйнот пiдготовки у сферi фiнансiв,
банкiвськот стlрави та страхування.
ск 12. Здатнiсть оцiнювати та прогнозувати фiнаисову дiяльнiсть
фуикЦiонування та розвитку субектiв господарювання.
ск 13. Здатнiсть вiдображати опсрацiТ господарськот дiяльностi
ф iнансового характеру на рахунках бухгалтерського облiку.
ск 14. Здатнiсть плаяувати дiяльнiсть пiдприсмства та виявляти
резерви iтiдвищення ефективностi господарювання.
1.7— Програмнi результати нанчання

ПРН 1. Знати своУ права як члена суспiльства, розумiти цiнностi Громадянського
суспiльства, верховенства права, прав i свобод людини i грогиадянина УкраУни.
ПРН 2. Володiти державною та iноземною мовами для складання дiлових паперiв i
комунiкацiУ у професiйнiй дiяльностi.
ГIРН 3. Знати економiчнi категорiТ, закони, причинно-наслiдковi та функцiональнi зв’язки,
що iснують мiж фiнансовими продесами та економiчними явищами.
ПРН 4. Знати i розумiти теоретичнi основи та принципи фiнансовоУ науки, особливостi
фуикцiонування фiнансових систем.
ПРН 5. Дотримуватися вимог законодавства для забезкечення правомiрностi професiйлих
рiшень.
ПРН б. Застосовувати набутi теоретичнi знания у практичнiй дiяльностi для розв’язанюi
професiйних завдань.
ПРН 7. Застосовувати сучасне iнформацiйне та програмне забезиечення для отримацня й
обробки даних у сферi фiнансiв, банкiвськог справи та страхування.
ПРН 8. Здiйснювати потлук, вiдбiр та опрацювання iнформацй з рiзних джерел у процесi
професiйноУ дiяльностi.
ПРН 9. Вмiти розв’язувати складнi задачi у спецiалiзовавих сферах професiйноУ дiяльностi.
ПРН 10. Застосовувати принципи, методи i процедури бухгалтерського облiку у сферi
фiнансiв, банкiвськоУ справи та страхування.
ПРН 11. Формувати й аналiзувати форми фiнансовоУ звiтностi та правильно iнтерпретувати
отриману iнформатдiю.



ГIРН 12. Володiти методичним iнсТрументарiсм зДiйснення базових контрольних функцiй у
сфсрi фiнансiв, банкiвськоу справи та страхування.
ПРН 13. Використовувати професiйну аргументацiю для донесения iнформадiт до фахiвдiв
i користуваяiв послуг у сферi фiнансiв, банкiвськоу справи та страхування для досягнення
спiльноi• мети.
ПРН 14. Застосовувати iнновацй у сферi фiнансiв, банкiвськот справи та страхування.
ПРН 15. Виявляти навички самостiйноТ роботи та роботи в командi, Демонструвати гнучке
мислення, вiДкритiсть до нових знань.
ПРН I б.Проводити оцiнку платоспроможностi та кредитоспроможностi суб’екта
господарювання .

ПРН 17. Вiдображати операцiУ фiнансового характеру на рахунках бухгалтерського облiку.
ПРН 18. Планувати фiнансову дiядьнiсть пiдприемства та виявляти резерви пiдвищення
ефективностi його господарювання.

1.8 — Ресурсие забелiечення реалiзацi7 програми
Викладачi, якi забсэпечують освiтню програму вiдповiдають
кадровим вимогам акредитацiйних умов проведения освiтньоТ
дiяльностi закладiв фаховоТ передвищоТ освiти.
Реалiзацiю програми пiдготовки фахового молодшого бакалавра з
фiнансiв, баикiвськот справи та страхування залучаються
викладачi цикловоУ комiсiТ СКОномiчних дисциплiн коледжу, в
тому числi пеДагогiчнi працiвники з науковими ступенями та
вченими званиями, а також висококвалiфiкованi спецiалiсти з
досвiдом роботи за фахом. Педагогiчнi працiвникн з метою
пiдвищення фахового рiвня систематично проходять стажування,
курси ПiдВищення квалiфiкацiт, а також пiдтримують тiсний
професiйний звязок з колегами iнших закладiв та
стейкхолдерами.
Матерiально-технiчне забезпечення освiтньоТ програми
пiдготовки фахового молодшого бакалавра вiдповiдае державним
вимогам, базуеться на сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiях, мае актуальний змiстовий контент.
Матерiально-технiчна база коледжу забезпечуе проведения занять
з ycix НанчальнИх дисциплiн, визначених освiтньо-професiйною
програмою на належному рiвнi.
Усi Примiщення вiдповiдають будiвельним та санiтарним нормам,
забезпеченi спецiалiзованИм~ нанчальними лабораторiями,
компютерами та прикладними компютерними програмами,
мультимедiйним обладнанням. Соцiальна iнфраструктура
включае спортивний комплекс, Тдальню, медпункт, гуртожиток.

_____________ Наявний доступ до мережi Тнтернет, у т.ч. бездротовий доступ.
Навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення
спецiальностi 072 Фiнанси, банкiвська справа та страхування
вiдповiдае дiючим державним вимогам до акредитацiТ. Воно
включас в себе забезпеченiсть бiблiотеки пiдручниками I
посiбниками, фаховими перiодичними виданнями вiдповiдного
профiлю, авторськi розробки педагогiчних пратдiвникiв, офiцiйний
веб-сайт, наявнiсть електронного ресурсу навчально-методичних
матерiалiв навчальних дисциплiн, у т.ч. у системi дИстандiйного
навчаиня .

Офiцiйний веб-сайт www.ifagrarncoi.atua мистить iнформацiю про
освiтньо-професiйнi програми, навчальну, наукову i виховну
дiяльнiсть, правила прийому до Твано-Франкiвського коледжу
ЛНАУ, контазсти.

Кадров е
забсэпечення

Матерiально
технiчне
забсэпечення

Iнформацiйне та
навчально
методичнс
забезпечення



2. ПЕРЕЛIК КОМПОНЕНТ ОСВIТНЬО-ПРОфЕСIЙНОУ
ПРОГРАМИ ТА Ix JЮГГtША ПОСЛIдОВНIсТЬ

2.1. Псрелiк компонент ОПП
Код Компоненти освiтньо-професiйноу програми Кiлькiсть Форма
н/д (навчальнi дИСциплiни, курсова робота, кредитiв пiдсумкового

практики, деркавний екзамен) СКТС контролю
1. Обов’язковj компоненти ОПИ

1.1. Цикл Дисцинлiн загально? пiдготовкн
ОК 1 Фiлософiя 3 Залiк
Ок 2 iноземна мова 7 Екзамен
ОК 3 Правознавство З Залiк
ОК 4 Iсторiя УкраУни З Залiк
ОК 5 Культурологiя З Залiк
ОК б Менсджмент 3 Залiк
ОК 7 Економiчна теорiя б Залiк
ОК 8 Вища математика б Залiк
ОК 9 Iнформатика i комп’ютерна технiка З Залiк
ОК 10 Статистика З Залiк
Ок 1 1 Екологiя З Залiк
Ok 12 Еезпека ЖиттеДiяльностi та охорона працi 3

1.2. Цикл дисциплiн профееiйноу пiдготовки
Ок iз Банкiвськi операцiТ 5 Екзамен
ОК 14 Податкова система 4 Екзамен
Ок 15 Бюджетна система З Залiк
ОК 16 Фiнанси, rpomi та кредит б Екзамен
ОК 17 kазначейська справа 4 Бкзамен
ОК 18 Фiнансове право УкраТни 3 Залiк
ОК 19 Бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Екзамен

комерцiйних банках 5
ОК 20 Банкiвська справа 3 Залiк
ОК 21 Страхування та страховi послуги 4 Залiк
ОК 22 Економiка пiдприемств 3 Екзамен
ОК 23 Контроль i ревiзiя З Залiк
ОК 24 Фiнанси пiдприсмства 3 Залiк
ОК 25 Бухгалтерський облiк З Залiк
ОК 26 Тнформацiйнi системи в галузi З Екзамен
ОК 27 Курсова робота з фiнансiв 1 Захист курсовоУ

роботи
ОК 28 Нанчальна практика б Захист практики
ОК 29 Переддипломна практика 2 Захист практики
ОК 30 Квалiфiкацiйний iспит 1 Квалiфiкацiйний

~ iспит
Позакредитна дисциплiна

ОК 31 Фiзичне виховавня 5 Залiк
Загальний обсиг обо&язкових компонент 108

2. Вибiрковi компонент» ОПП
2.1. Цикл Дисциплiн професiйно? пiдготовки

BK 1 Економiчний аналiз

BK 2 Соцiально-побутова культура та домашня З~iк
економiка

BK З Професiйна орiентатдiя випускникiв на
~ ринку працi



BK 4 Украiгнська мова (за професiйним
спрямуванням) З Залiк

BK 5 Цiноутворення
BK б Зовнiшньосконогvйчна Дiяльнiиь

BK 7 Бухгалтерський облiк i звiтнiсть у
комерцiйних банках З Залiк

BK 8 Кооперацiя в сiльському господарствi
BK 9 Розмiщення продуктивних сил

BK 10 Бухгалтерський облiк в бюджетних
органiзацiях З Залiк

BK 11 Контроль i ревiзiя
BK 12 J Публiчнi та мiсцсвi фiнанси

Загальний обсяг вибiркових компонснт 12

Загальний обсяг освiтньо-профссiйноу програми , 120



2.2. Структурно-логiчна схема освiтньоУ програми

Бюджетна Культурологiя
система

III курс

H
Бухгалтерський облiк

i звiтнiсть у
комерцiйних банках
Податкова система

Казначейська справа

Фiнанси
пiдприемства

Содiально-побутова
культура та домапiня

економика

Професiйна орiен
тацiя випускникiв на

ринку працi
Фiлософiя Безпека Бухгалтерський УкраУнська мова (за

ЖИпедiядьностi та облiк i звiтнiсть у професiйним
охорона працi комерцiйних банках спрямуванням)

Кооперацiя в Цiноутворення
сiльському

господарствi Зовнiшньоекономiчна
дiяльнiсть

Розмiщення
продуктивних сил

Правознавство Вухгалтерський Навчальна практика
облiк в бюджетних

органiзацiях

Контроль i ревiзiя

Публiчнi та мiсцевi
ф iнанси

Бухгалтерський Переддипломна
обдiк практика

Страхування та страховi послуги Квалiфiкацiйний

iспит

II курс

З семестр 4 семестр 5 семест~Т
Вкологiя Менеджмент

Iнформатика i комп’ютерна технiка

Гноземна мова

Контроль i ревiзiя

Статистика Вища математика Банкiвськi операцiУ
Тсторiя УкраУни

Банкiвська справа Економiчна теорiя

Фiнанси, грошi та кредит

Фiнансове право
УкраТни

Економiка
пiдприсмств

К/Рз фiнансiв

Iнформацiйнi
системи в галузi

Економiчний аналiз



3. ФОРМи АТЕСТАцII ЗдОБУВАчтВ ВищоТ ОСВIТИ

Форми атестацiУ Атестацiя зi спецiальностi 072 Фiнанси, банкiвська
здобувачiв фаховот справа та страхування здiйснюеться у формi
передвищоТ оевiти квалiфiкацiйного iспиту, завершуеться видачею

документа про фахову передвищу освiту встановленого
эразка про присудження освiтньо-професiйного
ступеня «фаховий молодший бакалавр» з присвоенюiм
квалiфiкацiт «фахiвець з фiнансiв, банкiвськоу справи та
страхування».

Вимоги до Квалiфiкадiйний iспит передбачас оцiнюванкя
квалiфiкацiйного резулиатiв нанчання, визначених Стандартом фаховот
iспиту передвищоТ освiти вiд 22.06.202 1 р. ~N~700 та освiтньо

професiйною програмою коледжу спедiальностi
072 Фiнанси, банкiвська справа та страхування.
Квалiфiкацiйний iспит е завершальним етапом
контролю знань студентiв вiдповiдноУ Спецiальностi,
який перевiряе та показуе результативнiсть навчанвя.



4. МАТРиЦЯ ВЩПОВщНОстт ПРОГРАМНИх
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

КОМПОНЕНТАМ ОСВIТНЬО-ПРОфЕСIЙНОУ ПРОГРАМИ



5. МАТРиЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕшнI ПРОГРАМНИх РЕЗУлЬТАТIв
НАВЧАНнЯ ЩРН) ВIДПОВЩнИМИ КОМПОНЕНТАМИ

ОСВIТНЬО.ПРОфЕСIЙНОI ПРОГРАМИ


