


Спеціалізація – відсутня  

Освітня програма – Освітньо-професійна програма для підготовки 

здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Форма навчання – денна. 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної 

трансфернонакопичувальної системи та строк навчання – 240 кредитів / 3 роки 

10 місяців. Навчальний план, схвалений на засіданні Вченої Ради ВНЗ 

«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва», протокол № 11 

від 07 червня  2022 року. Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (за 

наявності) – Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти; галузьзнань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», затверджений та введений в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 року № 1165.  

 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 

Інтегральні компетентності (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми під час професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи 

та страхуванняабо в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю 

умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3.Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК4.Здатність спілкуватися українською та іноземною мовами. 

ЗК5.Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК6.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК7.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9.Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10.Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК12.Здатністьпрацювати автономно. 

ЗК13.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. 

 



Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Розуміння та 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 опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у 

т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ФК 3. Вміння використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової 

та інших наук для діагностики стану фінансових систем. 

ФК 4.Здатність використовувати базові знання і практичні навички у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового 

ринку. 

ФК 5.Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК 6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію. 

ФК 7.Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК 8.Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК 9.Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них. 

ФК 10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

ФК 11.Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

ФК 12. Здатність виявляти знання та розуміння математичних понять та 

методів, які мають практичне використання в економіці; реалізація тісного 

зв’язку математики з економікою, тобто розуміння класичних розділів 

математики та розв’язування актуальних задач ринкової економіки. 

ФК 13. Здатність розуміти процеси й фактори, моделі та теорії, які 

пояснюють виробничо-економічну і соціальну системи держави, а також 

здійснювати комерційні операції, координувати зовнішньоекономічну 

діяльність. 

ФК 14. Здатність використовувати фінансову та пов’язану з нею облікову 

та управлінську інформацію з метою прийняття стратегічних, тактичних та 

операційних рішень, у тому числі з урахуванням особливостей авіаційних 

підприємств. 



ФК15.Здатність до застосування спеціальних інформаційних технологій в 

діяльності виробничих структур, фінансово-кредитних установ, бюджетних 

організацій та органів місцевого самоврядування. 

ФК 16.Здатність до оволодіння організаційними аспектами діяльності 

страхових посередників, в розрізі видів страхових послуг; здатність до 

визначення особливо стейфіскального потенціалу страхових організацій та 

розрахунку податкових зобов’язань страховиків. 

ФК 17. Здатність використовувати знання й практичні навички щодо 

основ грошово-кредитного регулювання, взаємозв’язку між різними рівнями 

грошового обігу та банківської сфери. 

ФК 18. Здатність до розуміння особливостей сучасної світової та 

національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політик держави. 

ФК 19. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких, структур, ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання. 

ФК 20. Здатність демонструвати розуміння сутності та змісту теорії 

маркетингу та функціональних зв'язків між її складовими, ефективно 

застосовувати методи і інструменти маркетингу, визначати вплив 

функціональних сфер маркетингу на результати господарської діяльності 

ринкових суб’єктів. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН 1.Планувати та управляти часом у професійній діяльності. 

ПРН 2.Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.   

ПРН 3.Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

ПРН 4.Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати 

пошук, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ПРН 5.Демонструвати навички письмової та усної загальної та 

професійної комунікації  державною та іноземними мовами. 

ПРН 6.Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН 7. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у 

новій ситуації. 

ПРН 8.Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під 

керівництвом лідера. 

ПРН 9. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій області. 

ПРН 10.Дотримуватися професійних етичних стандартів. 

ПРН11.Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності. 



ПРН 12. Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти у 

міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних результатів. 

ПРН 13. Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної 

теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й 

узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем. 

ПРН 14. Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей 

функціонування фінансових систем, фінансової термінології. 

ПРН 15. Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових 

систем, оцінювати їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками. 

ПРН 16.Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх 

використання у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку. 

ПРН 17. Визначати функціональні області та взаємозв’язки між 

суб’єктами фінансових систем. 

ПРН 18.Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, 

володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПРН 19. Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові 

рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів. 

ПРН 20.Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні 

методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових 

системах. 

ПРН 21. Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу 

та інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної інформації. 

ПРН 22.Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПРН 23.Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПРН 24.Вміти нести відповідальність за результати професійної 

діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 25.Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування у міжнародному контексті. 

Порядок оцінювання результатів навчання. Контроль знань та умінь 

студентів здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю. 

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за рейтинговою системою. 

Поточний контроль включає контроль знань, умінь та навичок студентів 

на лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під час виконання 

індивідуальних навчальних завдань, контрольних, розрахункових, курсових 

робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, 

підсумкового контролю та випускної атестації. 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» проводиться у формі написання випускної 



кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: 

«Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування». Випускна 

кваліфікаційна робота за спеціальністю перевіряє досягнення результатів 

навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Код та найменування спеціальності – 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський) рівень 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціалізація – відсутня 

Офіційна назва освітньої програми – Освітньо-професійна програма для 

підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Форма навчання – денна. 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно 

накопичувальної системи  та строк навчання – 240 кредитів / 3 роки 10 місяців. 

Навчальний план, схвалений на засіданні Вченої ради ВНЗ «Вінницький 

інститут конструювання одягу і підприємництва», протокол №    07 червня              

2022 р. 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (за наявності) – Стандарт 

вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; галузь знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність», затверджений та введений в дію наказом Міністерства 

освіти і науки України від 29.10.2018 року. № 1165. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти. 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціальні завдання та проблеми у сферах 

підприємницької, торгівельної та біржової діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування 

підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою, як усно, так і письмово. 

ЗК4.Здатність спілкуватися українською та іноземною мовами. 

ЗК5.Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 



ЗК 6.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7.Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо. 

ЗК 11. 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 свободи 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12.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. 

Спеціальні компетентності (СК) 

СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торгівельної та біржової діяльності. 

СК2.Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

СК 3.Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин. 

СК4.Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торгівельних та біржових структур. 

СК5.Здатність визначити та оцінювати характеристики товарів та послуг 

в підприємницькій, торгівельній біржовій діяльності. 

СК6.Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торгівельної та біржової 

діяльності. 

СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових структур. 

СК8.Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності. 

СК9.Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торгівельних і біржових структур. 

СК10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржовій діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 



ПРН2.Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торгівельній та біржовій діяльності. 

ПРН3.мати навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами. 

ПРН4.Використовувати сучасні телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН5.Організувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН6.Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. 

ПРН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

ПРН8.Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і 

здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

ПРН9.Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і правової держави. 

ПРН10.Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. 

ПРН11. Демонструвати базові й структуровані у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. 

ПРН12.Володіти методами  та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, 

торгівельних та біржових структур. 

ПРН13.Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торгових та біржових 

структур. 

ПРН14.Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржові діяльності. 

ПРН15.Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

ПРН16.Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на 

практиці. 

ПРН17.Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях зовнішніх та внутрішніх впливів. 

ПРН18.Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 



ПРН19.Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових 

норм. 

ПРН20.Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків 

та результатів діяльності підприємницьких, торговельних та біржових з 

урахуванням ризиків. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання. 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного та 

підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань студентів проводиться за 

рейтинговою системою. 

Поточний контроль включає контроль знань, умінь та навичок студентів 

на лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під час виконання 

індивідуальних навчальних завдань, контрольних, розрахункових, курсових 

робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, 

підсумкового контролю та випускної атестації. 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі написання випускної 

кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: 

«Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». Випускна 

кваліфікаційна робота за спеціальністю перевіряє досягнення результатів 

навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

 
 


