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Вишневську О.М. щодо результатів локального моніторингу освітніх програм 

та результатів опитування (анкетування) різних груп стейкхолдерів щодо 

підготовки за освітніми програмами «Облік і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та страхування» у 2020-2021 навчальному році (перший 

(бакалаврський), другий (магістерський) рівні вищої освіти. За результатами 

опитування випускників освітніх програм (денна та заочна форма навчання).  

Підготовка здобувачів вищої освіти на обліково-фінансовому факультеті 

відбувається відповідно до стандартів вищої освіти. Освітні програми 

підготовлені робочими групами факультету та враховують пропозиції 

стейкхолдерів (потенційних роботодавців), що дозволяє забезпечити повне 

виконання програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти, 

отримання ними відповідних компетентностей.  

Програмні результати навчання здобувачів вищої освіти освітньо-

професійних програм «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування» містять наступні компетентності:  

- інтегральна компетентність як здатність молодого фахівця 

вирішувати завдання у сфері професійної діяльності, а також у процесі 

наукових досліджень, здійснення інновацій; 

- загальна компетентність як здатність молодого фахівця навчатися й 

бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань в умовах 

виробництва; 

- фахова компетентність як здатність молодого фахівця до засвоєння 

й реалізації професійних здібностей з огляду на особливості фаху.     

Особливості освітніх програм узагальнено у таблиці 1.  

З огляду на особливості підготовки здобувачів вищої освіти, за 

рекомендаціями стейкхолдерів з різних сфер та галузей економіки сформовано 

освітню програму підготовки молодших бакалаврів з фінансів, банківської 

справи та страхування.  

Стейкхолдери освітніх програм представляють бюджетну та соціальну 

сфери, банківську сферу, страхову сферу та аграрний бізнес, що дозволяє 

охопити широке коло компетентностей, у тому числі додаткових, під час 

процесу навчання та дозволяє забезпечити якість підготовки фахівців обліково-

фінансової сфери з урахуванням специфіки діяльності стейкхолдерів 

(практична підготовка, спільні формальні та неформальні заходи, спільні 

наукові розробки, проведення освітньо-наукових заходів, залучення фахівців з 

виробництв до проведення занять, проведення стажування в умовах 

виробництва).  



Таблиця 1 Особливості освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти 

обліково-фінансового факультету 

Спеціальність Рівень вищої 

освіти 

Особливості програми 

071 Облік і 

оподаткування 

Форма навчання:  

- денна 

- заочна 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

Орієнтована на глибоку професійну підготовку 

сучасних аналітиків, фахівців у сфері обліку, аудиту 

та оподаткування, ініціативних та здатних до швидкої 

адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. 

Практична підготовка протягом навчання на 

підприємствах враховує сучасні вимоги до вирішення 

практичних питань шляхом використання набутих 

знань. 

Розширення можливостей отримання теоретичних 

знань та практичних навичок у сфері публічних 

закупівель, обліку у бюджетній та соціальній сферах. 

Використання програмного забезпечення з метою 

розширення практичних навичок у провадженні 

окремих етапів облікової роботи.  

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої 

освіти 

Інтегрована підготовка бакалаврів, що поєднує чітку 

практичну спрямованість навчання щодо 

бухгалтерського обліку, фінансового та 

управлінського обліку, обліку у банках та у 

бюджетних установах, обліку і звітності в 

оподаткуванні, аналізу господарської діяльності, 

аудиту, інформаційних систем і технологій в аналізі 

та аудиті, звітності суб’єктів господарювання України 

різних форм власності та організаційно-правових 

форм на основі знань з економіки підприємств, 

менеджменту, маркетингу, фінансів, фінансів 

підприємств, статистики, регіональної та міжнародної 

економіки, а також на основі знань з дисциплін 

загальної підготовки. Програма передбачає надання 

фундаментальних теоретико-методичних знань та 

практичних навичок з економічних процесів та 

закономірностей у галузі обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування. Орієнтована на глибоку професійну 

підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного 

бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до 

вирішення практичних питань шляхом використання 

набутих знань. Формує фахівців з новими 

перспективними засобами мислення, здатних 

застосовувати не лише існуючі методи дослідження, 

але й розробляти нові на основі сучасних наукових 

досягнень. 

Формування компетентностей з галузевого обліку, 

публічних закупівель, обліку у бюджетній та 

соціальній сферах. 

другий 

(магістерський) 

рівень вищої 

освіти 

Інтегрована підготовка магістрів, що поєднує чітку 

практичну спрямованість навчання щодо організації 

бухгалтерського обліку, застування його в управлінні 

підприємством, організації і методики аудиту та 



фінансового аналізу суб’єктів господарювання 

України різних форм власності та організаційно-

правових форм. Програма передбачає надання 

фундаментальних теоретико-методичних знань та 

практичних навичок з економічних процесів та 

закономірностей у галузі обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування. Орієнтована на глибоку професійну 

підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного 

бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до 

вирішення практичних питань шляхом використання 

набутих знань. Формує фахівців з новими 

перспективними засобами мислення, здатних 

застосовувати не лише існуючі методи дослідження, 

але й розробляти нові на основі сучасних наукових 

досягнень. 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Форма навчання: 

- денна 

- заочна 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої 

освіти 

Структура ОПП ґрунтується на єдності наукового й 

освітнього процесів, практичної підготовки та 

інноваційних методів професійної діяльності в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Програма враховує специфічні особливості 

фінансових процесів в аграрному секторі, що дає 

можливість сформувати унікальні спеціальні знання і 

уміння. Поряд із цим, до особливостей ОПП 

відносяться: 

 щорічне врахування змін у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування в переліку та 

наповненні вибіркових компонент; 

 використання в освітньому процесі інноваційних 

технологій викладання, навчально-наукової 

лабораторії «Навчальний банк» з унікальним 

програмним забезпеченням; 

 розвиток у здобувачів навичок фінансового 

управління в умовах виробництва: структурних 

підрозділах університету (Навчально-науково-

практичний центр університету, Науковий парк 

«Агроперспектива», Центр підготовки робітничих 

професій), на базах практичної підготовки 

роботодавців, консорціуму «Південний», практичної 

підготовки (стажування) за кордоном;   

 активна комунікація та взаємодія усіх 

стейкхолдерів; 

 отримання мовних компетентностей здобувачами 

вищої освіти під час участі у формальних та 

неформальних освітньо-наукових заходах, участі у 

проєктах у межах співпраці із громадськими 

організаціями; 

— розширення компетентностей у сфері 

страхових послуг та страхового ринку;   

 реалізація прав учасників освітнього процесу на 

академічну мобільність; 

 академічна доброчесність здобувачів вищої освіти 

під час навчання. 



 

другий 

(магістерський) 

рівень вищої 

освіти 

Інтегрована підготовка магістрів, що поєднує чітку 

практичну спрямованість навчання на управління 

фінансовою діяльністю, банківською справою та 

страховою діяльністю суб’єктів господарювання 

України різних форм власності та організаційно-

правових форм. Програма передбачає надання 

фундаментальних теоретико-методичних знань та 

практичних навичок з економічних процесів та 

закономірностей у галузі фінансів, банківської справи 

та страхування. Орієнтована на глибоку професійну 

підготовку сучасних аналітиків, фахівців у сфері 

фінансової, банківської та страхової справи, 

ініціативних та здатних до швидкої адаптації до 

вимог сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні 

вимоги до вирішення практичних питань шляхом 

використання набутих знань. Формує фахівців з 

новими перспективними засобами мислення, здатних 

застосовувати не лише існуючі методи дослідження, 

але й розробляти нові на основі сучасних наукових 

досягнень. 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Форма навчання: 

- денна 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

Програма спрямована на формування 

компетентностей, пов’язаних із виконанням типових 

спеціалізованих завдань та вирішенням прикладних 

проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування суб’єктів господарювання України 

різних форм власності та організаційно-правових 

форм, в тому числі із врахуванням вимог 

цифровізації. 

Структура освітньо-професійної програми 

ґрунтується на єдності науково-освітнього процесу, 

практичної підготовки та інноваційних методів 

професійної діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. Основний акцент зроблено на 

практичну підготовку із застосуванням сучасних 

інформаційних систем відповідно до вимог 

цифровізації суспільства. 

Особливості освітньо-професійної програми 

включають: 

 щорічне врахування змін у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та суспільних 

потреб в переліку та наповненні вибіркових 

компонент; 

 розширення компетентностей у сфері галузевої 

цифровізації; 

 використання в освітньому процесі інноваційних 

технологій викладання, галузевих програмних 

продуктів навчально-наукової лабораторії 

«Навчальний банк» з унікальним програмним 

забезпеченням; 

 при викладанні дисциплін професійного 

спрямування акцент зроблено на практичній 

складовій, яка враховує сучасні цифрові тенденції; 



 розгалужену мережу баз практик та філій 

кафедр; 

 активна комунікація та взаємодія усіх 

стейкхолдерів; 

 отримання мовних компетентностей 

здобувачами вищої освіти під час участі у 

формальних та неформальних освітньо-наукових 

заходах, участі у проєктах у межах співпраці із 

громадськими організаціями; 

 реалізація прав учасників освітнього процесу на 

академічну мобільність; 

 академічна доброчесність здобувачів вищої 

освіти під час навчання; 

 елементи дуальної форми здобуття освіти, участь 

всіх учасників освітнього процесу у спільних 

освітньо-наукових заходах; 

 розвиток soft skills для особистісного розвитку в 

професійному середовищі. 

Освітня програма містить компетентності, які 

включають знання та вміння, практичні навички 

діяльності суб’єктів аграрної сфери. 

 

Освітні програми передбачають: 

- мовну підготовку; 

- академічні права; 

- право на працевлаштування за фахом; 

- практичну підготовку в умовах виробництва; 

- практичну підготовку (стажування) за кордоном; 

- реалізацію права на академічну мобільність; 

- дуальну форму здобуття освіти; 

- участь у спільних проєктах; 

- участь у неформальних та інформальних заходах; 

- участь у діяльності студентського самоврядування; 

- участь у спільній діяльності фахових громадських організацій; 

- участь у благодійній діяльності; 

- участь у волонтерській діяльності; 

- розподіл за першим робочим місцем (Центр працевлаштування 

здобувачів); 

- співпраця із підрозділами університету (Навчально-науково-

практичний центр університету, Науковий парк «Агроперспектива», Центр 

підготовки робітничих професій), на базах практичної підготовки роботодавців, 

консорціуму «Південний». 

Освітні програми містить компетентності, які включають знання та 

вміння, практичні навички діяльності суб’єктів аграрної сфери. 

За результатами анкетування (опитування) випускників освітніх програм 

у 2021 році було отримано відповіді на 16 поставлених питань.  

Узагальнені результати відповідей випускників освітніх програм 

обліково-фінансового факультету сформовано у таблиці 2.  



Таблиця 2 Узагальнені результати анкетування (опитування) випускників 

освітніх програм обліково-фінансового факультету  

 

№ 

з.п. 

Запитання Середня бальна оцінка 

1 2 3 4 5 

1 Рівень знань    +  

2 Методи навчання    +  

3 Актуальні програми 

навчання для ринку 

праці 

   +  

4 Педагогічні 

технології 

   +  

5 Оцінювання знань    +  

6 Електронні 

інформаційні 

ресурси 

    + 

7 Наукова робота    +  

8 Розвиток 

критичного 

мислення, соціальні 

навички 

   +  

9 Партнерство    +  

10 Сприяння 

працевлаштуванню 

   +  

11 Рекомендація 

освітньої програми 

іншим  

   +  

 

Основні коментарі випускників до питань 12-16: 

1. Проведення більшої кількості занять в умовах виробництва. 

2. Розширення програми підготовки з іноземної мови. 

3. Проведення більшої кількості екскурсій на виробництвах  з метою 

ознайомлення із особливостями діяльності різних установ та 

організацій, підприємств. 

4. Більше надавати інформації на самостійне опрацювання. 

5. Більше надавати творчих завдань. 

6. Більше публічних виступів. 

7. Більше використовувати технології цифровізації. 

8. Партнерство у сфері працевлаштування. 

9. Дні практичної підготовки з огляду на особливості фаху.  

10. Участь у спільних проєктах.  

Більшість випускників вважають, що освітні програми є збалансованими 

та змістовними. Програмні результати навчання досягнуті.  

ОБГОВОРЕННЯ: члени науково-методичної ради університету, гаранти 

освітніх програм, студентське самоврядування факультету та університету.  
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