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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму 
фахового передвищого рівня освіти 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма фахового передвищого рівня освіти, що 
реалізується за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» регламентує мету, очікувані результати навчання, зміст, умови 
і технологію реалізації освітнього процесу із врахуванням потреб ринку праці 
та з дотриманням відповідних вимог.

Освітньо-професійна програма повною мірою дозволяє забезпечити 
студентам фундаментальну й практичну підготовку для формування цих 
вмінь виконувати професійні завдання і обов’язки в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування із акцентом на критичне мислення.

У рецензованій програмі прописана ціла низка різнотипних програмних 
компетентностей, які формуються у студентів під час опанування ними 
обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін.

У цілому освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа 
та страхування» фахового передвищого рівня освіти за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 Управління та 
адміністрування повністю відповідає вимогам, має комплексний та цільовий 
підхід для підготовки кваліфікованого фахового молодшого бакалавра, який 
володіє фаховими навиками та компетентностями, необхідними для 
подальшої професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма складена у відповідності до сучасних 
вимог і може бути рекомендована до впровадження у освітній процес.

Рецензент:
Начальник .відділення «Київське- 
АТ КБ «Приватбанк» атерина ФІЛОНЕНКО



РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму 
фахового передвищого рівня освіти 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого 
бакалавра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 
сформована відповідно до суспільних потреб, враховує тенденції розвитку 
економіки держави, запити бізнесу у висококваліфікованих фахівцях та є 
складовою формування іміджу та конкурентних переваг навчального закладу 
на ринку освітніх послуг.

Освітньо-професійна програма 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 
освітньо-професійного ступеня освіти.

Освітньо-професійна програма включає перелік навчальних дисциплін, 
курсової роботи, практик, кваліфікаційного іспиту, методів, результатів 
навчання, які в сукупності забезпечують як нормативні, так і додаткові 
результати навчання та компетентності випускника за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування».

У програмі передбачено обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
фахового передвищого ступеня освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська 
справа та страхування», перелік інтегральних, загальних та фахових 
компетентностей випускника, нормативний зміст підготовки фахового 
молодшого бакалавра; сформульовані результати навчання за циклами 
дисциплін, запропоновано форми атестації здобувачів освітнього рівня 
«фаховий молодший бакалавр», наведено вимоги професійних стандартів.

Освітньо-професійна програма складена у відповідності до сучасних 
вимог і може бути рекомещ ' ' ” цес.

Рецензент:
Начальник Регіонального 
управління врегулювання с 
випадків АТ СГ «ТАС»

Леонід МІЗІНКЖ



1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1. Загальна інформація
Повна назва ЗВО та 
структурного підрозділу

Київський національний торговельно-економічний 
університет
Вінницький торговельно-економічний інститут 
Відокремлений структурний підрозділ 
«Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж 
Київського національного торговельно-економічного 
університету»

Ступінь фахової 
передвищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр, 
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», 
освітня програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування»

Офіційна назва освітньо- 
професійної програми

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Тип диплому та обсяг
освітньо-професійної
програми

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний,
120 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 роки 10 місяців

Наявність акредитації Акредитована, Міністерство освіти і науки України, 
01.07.2026 р.

Цикл / рівень НРК України -  5 рівень, РС>-ЕНЕА -  короткий підцикл, 
Е()Р-ЬІХ- 4 рівень

Передумови -  повна загальна середня освіта за умови вступу на старші курси;
-  профільна середня освіта

Мова викладання Українська
Термін дії освітньо- 
професійної програми

01.07.2026 р.

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньо- 
професійної 
програми

ЬЦр:/Мес.уп.иа/орр-їаЬоууу-то1осІ8Ьуу-Ьака1ауг

*

2. Мета освітньо-професійної програми
Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення 
професійної діяльності, спрямованої на забезпечення користувачів фінансовою інформацією 
для прийняття стратегічних рішень.

3. Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за
наявності))

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування»
Загальний обсяг обов’язкових компонент 90 кредитів (75%), 
вибіркових компонент 12 кредитів (10%), 
практична підготовка 15 кредитів (12,5%), 
атестація 3 кредити (2,5%).



Орієнтація освітньо- 
професійної програми

Освітньо-професійна, фундаментальна, прикладна.
Програма складається з дисциплін загальної, професійної та 
практичної підготовки

Основний фокус 
освітньо-професійної 
програми та спеціалізації

Оволодіння теоретичними та практичними знаннями в галузі 
фінансів, кредиту, банківської справи та страхування. 
Ключові слова: фінанси, підприємство, банки, страхування, 
облік.

Особливості програми Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з 
фінансів, банківської справи та страхування; практична 
підготовка протягом навчання на підприємствах, що 
займаються фінансовою діяльністю.

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

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
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 Ь 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 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 контролккза цінами 
3442 Ревізор-інспектор податковий

Подальше навчання Навчання за: НРК України -  5 рівень, Р()-ЕНЕА -  короткий 
цикл, Е()Р-ЬІХ -  5 рівень;
НРК України -  6 рівень, Е()-ЕТ\[ЕА -  перший цикл, Ерр-ІХЕ 
-  6 рівень.

5. Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Студентоцентричне, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково- 
пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих 
групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, 
підготовкою презентацій з використання сучасних професійних 
програмних засобів. Акцент робиться на особистісному 
саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати 
роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності 
до продовження самоосвіта протягом життя.



Оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, курсові роботи, 
щоденники з виробничої практики.
Підсумковий контроль -  екзамен/залік.
Підсумкова атестація -кваліфікаційний іспит.

6. Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Здатність вирішувати типові спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у галузі фінансів, банківсько” 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 01. 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 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
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 03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово.
ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 05. Знання і розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК 06. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. *
ЗК 07. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології.
ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.

Спеціальні
компетентності
(СК)-

СК 01. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій фінансової, економічної, 
математичної, статистичної, правової та інших наук для 
розв’язання складних завдань у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.
СК 02. Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з 
чинним законодавством.
СК 03. Розуміння особливостей функціонування сучасної 
національної та світової фінансових систем та їх структури. 
СК 04. Розуміння принципів організації фінансових 
відносин в різних сферах фінансової системи.
СК 05. Здатність застосовувати принципи, методи і 
процедури бухгалтерського обліку.



СК 06. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. 
СК 07. Здатність самостійно виконувати складні завдання у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК 08. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК 09. Здатність виконувати контрольні функції у 
спеціалізованому контексті.
СК 10. Здатність здійснювати ефективні комунікації.
СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 
постійно підвищувати рівень професійної підготовки у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.

7. Програмні результати навчання
Програмні результати 
навчання (ПРН)

ПРН 01. Знати свої права як члена суспільства, розуміти 
цінності громадянського суспільства, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина України.
ПРН 02. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності, 
примножувати досягнення суспільства, застосовувати і 
використовувати різні види та форми рухової активності для 
ведення здорового способу життя.
ПРН 03. Мати навички письмової та усної професійної 
комунікації державною та іноземною мовами для складання 
ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.
ПРН 04. Знати економічні категорії, закони, причинно- 
наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 
фінансовими процесами та економічними явищами.
ПРН 05. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 
фінансової науки, особливості функціонування фінансових 
систем.
ПРН 06. Дотримуватися чинного законодавства для 
забезпечення правомірності професійних рішень.
ПРН 07. Застосовувати набуті теоретичні знання у 
практичній діяльності для вирішення професійних завдань. 
ПРН 08. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення для отримання та обробки даних у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.
ПРН 09. Проводити пошук, відбір та опрацювання 
інформації з різних джерел у процесі професійної діяльності. 
ПРН 10. Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності.
ПРН 11. Застосовувати принципи, методи і процедури 
бухгалтерського обліку у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування.
ПРН 12. Використовувати інформацію фінансової звітності 
для її аналізу.
ПРН 13. Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування у спеціалізованому 
контексті.
ПРН 14. Використовувати професійну аргументацію для



донесення інформації до фахівців і користувачів послуг у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування для 
досягнення спільної мети.
ПРН 15. Застосовувати інновації у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.
ПРН 16. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в 
команді, демонструвати гнучке мислення, відкритість до 
нових знань.
ПРН 17. Демонструвати належний рівень знань та постійно 
підвищувати рівень особистого професійного розвитку.

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Проведення усіх видів навчальних занять, здійснення 

керівництва курсовими роботами здійснюють педагогічні 
працівники відповідної спеціальності, причому не менше 25 
відсотків лекцій проводяться педагогічними працівниками, які 
мають вищу педагогічну категорію.

Педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації не 
менше 150 годин за 5 років (по ЗО годин / 1 кредит ЄКТС на 
рік), самостійно обираючи конкретні форми, види, напрями та 
суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Матеріально-технічне
забезпечення

Відповідність навчальних корпусів коледжу показникам 
нормованої площі. 100 %  забезпеченість потребам освітніх 
програм коледжу: навчальні аудиторії, лабораторії', необхідне 
устаткування кабінетів. Повне забезпечення робочими 
комп’ютерними місцями студентів.

Здобувані освіти, які цього потребують, забезпечуються 
гуртожитком.

Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність 
бібліотеки, у тому числі читальної зали, медичного пункту, 
пунктів харчування, актової зали, спортивної зали, 
спортивного майданчику.

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для 
виконання освітніх програм, обгрунтовується окремим 
документом з наданням розкладу їх використання та розрахунків 
достатності. При цьому враховується комп’ютерна техніка із 
строком експлуатації не більше восьми років.

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 
обладнанням згідно ліцензійних вимог.

Використання сучасних прикладних програм: Ргоіесі Ехрегі, 
Місгозой ОШззіапсІагсІ Зегуіз, Парус (Парус Бухгалтерія 7.40, 
Парус Підприємство 7.40, Парус 1-С Управління підприємством 
7.40, АбоЬеРа§еМакег 7.0.2. Словник багатомовний (перекладач) 
Ооо§1е, програми для тестування з дисциплін та зі спеціальності.

У разі запровадження дистанційної форми навчання 
заклад фахової передвищої освіти повинен додатково 
дотримуватися вимог до навчально-методичного, кадрового і 
системотехнічного забезпечення дистанційної форми 
навчання, а також забезпечити створення і функціонування



Т£с
системи управління дистанційною формою навчання та веб- 
ресурсами навчальних дисциплін (програм). Коледжем 
обрані такі платформи для організації дистанційного 
навчання: Ооо§1е Сіаззгоот, 200М , Мееі.

9. Академічна мобільність
Національна 
кредитна мобільність

-

Міжнародна 
кредитна мобільність ••

Навчання іноземних 
здобувачів освіти

-

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність

2.1. Перелік компонент ОПП

К од н/д К ом поненти освітньої програм и (навчальні 
дисципліни , курсові роботи, практики)

Кількість
кредитів

Ф орма
підсумкового

контролю
1 2 3 4

О бов'язкові ком поненти О П П

ОК 1 Основи філософських знань / Рипсіатепіаіз оГ 
РЬіІозорЬу

3 Залік

ОК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) / 
Рогефп Ьап§иа§е (Гог ЗресіГіс Ригрозез)

4,5 Залік

ОКЗ **Основи правознавства/ Рипсіатепіаіз оГ 
Іигізргисіепсе

3 Залік

ОК 4 Історія України / Нізіогу оГ Штате 3 Залік
ОК 5 Соціологія / 8осіо1о§у 3 Залік

ОК6 Українська мова (за професійним спрямуванням) / 
Шгаіпіап Ьап§иа£е (£ог ЗресіГіс Ригрозез)

3 Екзамен

ОК 7 Економічна теорія / Есопотісз *___3_ Залік
ОК 8 Вища математика / Нщііег МаіЬетаіісз 3 Залік
ОК 9 Бухгалтерський облік / Ассоипііпц 3 Залік
ОК 10 Економіка підприємства / Визіпезз Есопотісз 3 Екзамен

ОК 11 Інформатика і комп’ютерна техніка / ІпГоппаІіоп 
ТесЬпоІоцу апсі Сотриїег Зсіепсе

3 Залік

ОК 12 Статистика / Зіайзгісз 3 Залік
ОК 13 Гроші і кредит / Мопеу апсі Сгесііі 3 Залік
ОК 14 Фізичне виховання / РЬузісаІ Ебисаііоп 3 Залік
ОК 15 Культурологія / СиЙигаІ Зшсііез 3 Залік

ОК 16 Безпека життєдіяльності і основи охорони праці / 
БіГе ЗаГеїу апсі Вазісз оГ БаЬог Ргоіесііоп

3 Залік

ОК 17 Фінанси / Ріпапсе 4,5 Екзамен
ОК 18 Фінанси підприємства / Ріпапсе оГ Епіегргізе 3 Залік
ОК 19 Банківські операції І / Вапкіп§ Орегаііопз І 3 Залік
ОК 20 Банківські операції II / Вапкіп§ Орегаііопз II 6 Екзамен

ОК 20.1 Курсова робота з банківських 
оиерацій/СоигзелУОгк оп Вапкіпц Орегаііопз

1,5 Диф.залік

ОК 21 Податкова система / Тах Зузіет 4,5 Залік



1 2 3 4

ОК 22 Казначейська система обслуговування бюджетів/ 
Тгеазигу Зузіет о і ' Висіле! 8 є г у іс іп §

3 Залік

ОК 23 Основи страхування/РипсіатепїаІз о і' Іпзигапс 3 Залік

ОК 24
Інформаційні системи і технології у фінансово- 
кредитних установах / Іпібгтаїіоп Зузїетз апсі 
ТесЬпо1о§іе5 іп Ріпапсіаі Іпзійиііопз

3 Екзамен

ОК 25 Бюджетна система / Висі^еі 8уз1ет 3 Залік
ОК 26 Муніципальні фінанси/Мипісіраї Ріпапсез 3 Залік

ОК 27
Бухгалтерський облік і звітність у комерційних 
банках / Ассоші1;іп§ апсі Керогііп§ іп Соттегсіаі 
Вапкз

3 Екзамен

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 90(75% )

В ибіркові ком поненти О П П
ВК 1 Вибірковий компонент / З є іє с ііу є 3 Залік
ВК 2 Вибірковий компонент / 8е1есііуе 3 Залік
ВКЗ Вибірковий компонент'/ ЗеїеСІІУе 3 Екзамен
ВК 4 Вибірковий компонент / ЗеїеС ІІУ е . 3 Екзамен

Загальний обсяг вибіркових ком понент за вибором  
здобувана:

12 (10% )

П рактична підготовка
Навчальна практика / Есіисаііопаї Ргасіісе 4,5 Диф.залік
Виробнича практика / ДУогк Ргасйсе 10,5 Диф.залік

Загальний обсяг практичної підготовки: 15 (12,5% )
А тестація

Кваліфікаційний іспит / ТЬе Оиаіійсайоп 
Ехатіпайоп 3 (2,5% )

Загальний обсяг осв ітньої програми: 120



2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
1 -й курс 2-й курс 3-й курс

1 -й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 6-й семестр

ОК 1
Основи
філософських
знань

ОК15
Культурологія

ВК 1
Вибірковий
компонент

ОК 16 Безпека 
життєдіяльності 
та основи 
охорони праці

ВК 2
Вибірковий
компонент

ОК 11
Інформатика та
комп’ютерна
техніка

ОК 4 Історія 
Укоаїни

X  /

ОК 7 Економічна 
теорія

ОК 5 Соціологія

X

X \\' ОК 17 Фінанси

ОК 3 Основи 
правознавства

X
ОК12 Статистика

м \
ОК 13 Гроші і
кредит

ОК 10 Економіка 
підприємства

ОК 19 Банківські 
операції І

ОК 9
Бухгалтерський 
облік 

І
ОК 25 Бюджетна 
система

ОК 23 Основи 
страхування 
її С "

ОК 6 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

ОК 20 Банківські операції II 
ОК 20.1 Курсова робота з 

■ І банківських операцій
І ■ ■ ....

ОК 22 Казначейська 
система 
обслуговування 
бюджетів

~1---г х
ОК 27 Бухгалтерський 
облік і звітність в 
комерційних банках

І І П І
ОК 24 Інформаційні 
системи і технології в 
фінансово-кредитних 
установах

х X

ж:
ЕІавчальна
практика

ОК 26 Муніципальні 
фінанси

і і і і “

ВК 4 Вибірковий 
компонент

і і ▼
Виробнича практика

Кваліфікаційний іспит



Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» проводиться у формі кваліфікаційного іспиту та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації: 
освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр, спеціальність «Фінанси, 
банківська справа та страхування», освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська 
справа та страхування».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

3.Форми атестації здобуваній фахової передвищої освіти



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми
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ЗК1 +
ЗК2 + + + + +
ЗКЗ +
ЗК4 +
ЗК5 + + + + + +
ЗК6 +
ЗК7 + 4- + + + + +
ЗК8 + + +
СК1 + + + + + +
СК2 + + + +
СКЗ +
СК4 + + +
СК5 + + + +
СК6 + + +
СК7 + + + + + + + + + +
СК8. +
СК9 + + + +
е к ю + +
СК11 + + + + + + +



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами
освітньо-професійної програми

Компоненти / 
Програмні 
результати 
навчання ОК
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ПРН 01. +
ПРН 02. + + + + +
ПРН 03. + + +
ПРН 04. + +
ПРН 05. + +
ПРН 06. +
ПРН 07 + + + + + + + + + + + + +
ПРН 08. + +
ПРН 09. + + +
ПРН 10. + + + ' + + + +
ПРН 11 + + +
ПРН 12. + +
ПРН 13 + + + + +
ПРН 14 +
ПРН 15 + + + + + + + + + + + + +
ПРН 16 +
ПРН 17 +



Аркуш реєстрації змін

№
за

пор.

Дата П ункти, до 
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вносяться
зм іни

Ініціатор змін П різвищ е, ін іціали  
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*



В
ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми

V

Погоджено 
Заступник директора 
ВТЕІ КНТЕУ з навчально- 
методичної роботи

с / Л "  Лілія МАРТИНОВА
( //30- 08- 2021 р.

Погоджено
Начальник навчально-методичного 
відділу ВТЕІ КНТЕУ 

СсЛСІСШ/ 1 Тетяна ШЕВЧУК 
Ьо. 0 І  2021 р.

Погоджено
Начальник навчального 
відділу ВТЕІ КНТЕУ

50- 01
Оксана СЛОБОДИСЬКА
_ 2021 р.

Погоджено
Завідувач кафедри фінансів 
ВТЕІ КНТЕІ

ЗО. 0$ .
Інна ГНИДЮК

2021 р.

Погоджено
Завідувач відділення управління, 
адміністрування та філології 
ВСП «ВТЕФКЖНТЕУ»

СвітланаПЕТРАНЬ
30 , 0 8 . 2021 р

Погоджено
Голова циклової комісії фінансово- 
економічних та облікових дисциплін
ВСП «ВТЕФК КНТЕУ»

Жанна ВІНИКОВЕЦЬКА
08. 2021 р

Погоджено
Гарант освітньої програми 
ВСШ<ВТЕФК КНТЕУ»

>■ Наталія ТІМОШЕНКОт у Ж  01 2021 р.

'ОДЖЄНО

ення «Київське-1» 
нк»
иГ

едина ФІЛОНЕНКО
021 р.

жливості)

Погоджено
Начальник Регіонального управління 
врегулш6шШ~етрахових випадків

Тпечатка -%,а
У І ’ у

еонід МІЗІНКЖ 
Р-

вості)

Погоджено 
Представник РСС

жВТЕФК КНТЕУ»
^  Валерія ГУРТОВЕНКО

Зр. 08. 2021 р.


