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ВСТУП 

 

Дисципліна  «Вступ до спеціальності» знайомить студентів 
із особливостями навчального процесу в умовах інтеграції нашої 
держави до Євросоюзу, основами використання наукових 
досліджень у навчальному процесі. У результаті вивчення курсу 
студенти отримують знання щодо формування вмінь та навичок 
фахівця з фінансів.  

Метою дисципліни є формування уявлення про професію 
фінансиста, сферу діяльності, шляхи професійного становлення, 
отримання початкових знань і умінь на базі 
понятійно-термінологічного апарату фінансів, банківської 
справи, страхування та з’ясування особливостей вивчення 
фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових 
дисциплін. 

Об’єктом вступу до фахової фінансової діяльності є 
забезпечення формування об’єктивних, системних знань із 
професії фінансиста, первинних знань з у сфері фінансової 
діяльності, набуття умінь в організації самонавчання студента у 
ВНЗ. 

Предметом вступу до спеціальності як науки є з’ясування 
особливостей організації навчального процесу у ВНЗ, змісту 
Галузевого стандарту навчальних, робочих та індивідуальних 
планів підготовки бакалаврів і магістрів, особливостей кредитно- 

модульної системи навчання, структуру, функції і задачі та 
правового статусу державних органів у галузі фінансів, 
структури відповідного законодавства. 

Основними завданнями цього курсу відповідно необхідно 
вважати: 

1) ознайомлення з системою підготовки спеціалістів у 
ВНЗ; 

2) ознайомлення з навчальними планами спеціальності з 
метою цілісного уявлення про формування знань, раціонального 
планування своєї підготовки з врахуванням тісного зв’язку всіх 
дисциплін, їх значення для формування професійної 
майстерності; 

3) формування початкових знань у сфері фінансів - 

засвоєння ключових понять з фінансів, етапів становлення 
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поняття «фінанси» і його подальшого трансформування, 
виявлення причин багатозначності визначень того чи іншого 
поняття, вивчення історії розвитку своєї спеціальності, перших 
наукових робіт і навчальних підручників, оволодіння 
початковими здатностями приймати самостійні рішення; 

4) ознайомлення з моделлю фахівця і шляхами набуття 
знань, з кваліфікаційними вимогами до спеціаліста економічного 
напряму, усвідомлення ролі і значення тестового контролю як 
найбільш ефективної форми набуття знань. 

Вивчення структури і організації фінансової системи 

України, а також існуючих систем в інших країнах світу. 
Незалежно від специфіки своєї професії у студента 

повинно бути в процесі викладання даного курсу розвинуте 
логічне мислення і сформовані наступні узагальнені вміння: 

- побачити, усвідомити і зрозуміти проблему; 
- поставити мету діяльності (своєї і колективу); 
- аналізувати інформацію; 
- моделювати можливі шляхи вирішення проблеми; 
- визначати засоби досягнення мети і давати економічну 

оцінку їх ефективності; 
- корегувати процес досягнення мети; 
- прогнозувати наслідки результатів діяльності. 
Головною формою організації навчального процесу є 

самостійне вивчення матеріалу, насамперед, літературних 
джерел, а також лекцій, практичних занять. 

Основною формою контролю засвоєння знань є тестовий 
контроль, який може поєднуватись з іншими формами. 

Одним з головних наслідків вивчення курсу необхідно 
вважати виховання любові до професії, формування бажання 
досягти максимального рівня інформованості й освіти, 
отримання навиків щодо самостійного прийняття рішень. 

Фахівці з фінансів здатні виконувати організаційно- 

управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких сферах 
: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств 
та організацій; оподаткування підприємств; діяльність 
організацій на фінансовому ринку; організація банківської 
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справи, банківські операції та їх проведення; біржові операції 
банків; валютне регулювання; операції у сфері оподаткування; 
організація моніторингу податкової служби; страхові послуги, 
облік та аналіз діяльності страхових організацій; фінансовий 
менеджмент; маркетинг фінансово-кредитної сфери; організація 
та вдосконалення інформаційних систем у банках, фінансових 
органах, податкових та митних службах. 

Спеціалісти з фінансів призначені для роботи на 
підприємствах різних форм власності, у фінансових та кредитно - 
банківських установах, в органах податкової адміністрації, 
контрольно-ревізійного управління, державного казначейства, у 
пенсійних та фінансових фондах, у страхових компаніях та в 
інших структурах. Первинною посадою для фахівців даного 
профілю є економіст з фінансової роботи, який може виконувати 
такі функції: розроблення проектів фінансового забезпечення 
інноваційних, інвестиційних та виробничих програм, 
бізнес-планів підприємства; підготовка фінансових та 
банківських документів із платежів та зобов’язань підприємств, 
фізичних осіб; контролювання та аналіз фінансової діяльності 
підрозділів підприємства; облік виконання договорів про 
реалізацію продукції (робіт, послуг), програм формування 
прибутку та фінансових зобов’язань підприємства; складання 
фінансових звітів; підготовка фахівців. 

Рівень кваліфікації випускників спеціальності 
характеризується їх конкурентоспроможністю на ринку праці, 
вони займають провідні посади на підприємствах різних форм 
власності, у фінансових та кредитно-банківських установах, в 
Державному казначействі, у Державній податковій адміністрації, 
у страхових компаніях, в органах державної влади та місцевого 
самоврядування. 

В останні роки фінансові спеціальності набули великого 
поширення у зв’язку із ринковими перетвореннями. 
Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують 
державні, комерційні, банківські структури, організації та 
заклади споживчої кооперації, податкові служби, інвестиційні, 
страхові компанії. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування» надає комплекс знань в області державних і 
місцевих фінансів, банківської і страхової справи, грошового 
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обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків 
і оподаткування. Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування»  має широкий міжгалузевий 
профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у 
різних сферах економіки і державного управління фінансами. 

Випускники  спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування»  будуть здатні розробляти і втілювати стратегічну і 
тактичну державну фінансову політику в умовах ринкових 
відносин, розробляти варіанти управлінських рішень з питань 
фінансової діяльності на рівнях регіону, галузі, держави. Дана 
спеціальність орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців 
для фінансової системи держави, які повинні вміти об’єктивно 
оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, 
розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх 
особливостей у сфері державних фінансів, розробляти політику і 
вирішувати питання розвитку фінансової системи. Фахівці даної 
спеціальності будуть затребувані для економічної, організаційно- 

управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи в органах 
державного управління, зокрема Рахункової палати, 
Міністерства фінансів, у територіальних фінансових органах, у 
контролюючих фінансових органах, у державних 
позабюджетних фондах. 

В Україні успішно формується ринок страхових послуг, 
проте його розвиток стримує низка невирішених проблем, серед 
яких, зокрема, нестача висококваліфікованих кадрів. На ринку 
праці в Україні, незважаючи на кризу, зростає потреба у 
висококваліфікованих керівниках, здатних вивести компанію зі 
скрутної ситуації, швидко і якісно реорганізовувати бізнес 
відповідно до ситуації на ринку. Чим більше компанія має 
високоосвічених фахівців, які знають сучасні методи управління, 
та вміють їх застосовувати на практиці тим швидше компанія 
розвивається, стає більш прибутковою, що дуже актуально для 
сьогоднішнього стану страхового ринку в Україні. 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування» спрямована на надання студентам знань щодо 
функціонування страхового ринку, управління страховою 
організацією та особливостей функціонування страховиків на 
фінансовому ринку, а також формування практичних навичок у 
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сфері страхової, фінансової, інвестиційної діяльності 
страховиків, управління перестраховувальними операціями, 
ведення обліку та формування звітності страхових організацій. 
Випускник даної спеціальності буде кваліфікованим 
працівником із вищою освітою, матиме глибокі знання в області 
страхового бізнесу, володіє проблематикою банківської справи й 
фінансового сектора. 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування» ставить за мету підготувати керівників та 
фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління 
фінансами підприємства. Дана спеціальність здатна озброїти 
спеціалістів системою сучасних методів фінансового управління; 
сприяти формуванню нової фінансової ідеології 
господарювання, адекватної ринковій економіці; ознайомити з 
сучасними фінансовими інструментами та допомогти у 
формуванні динамічних управлінських рішень. 
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Тема 1. Система вищої освіти в Україні 
 

1. Нормативно-законодавча база освіти в Україні 
2. Структура освіти України 

3. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні освіти 

 

1.1. Нормативно-законодавча база освіти в Україні 
 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування» це - теоретичні знання, що мають постійно 
оновлюватися, практичні навички, які неперервно 
вдосконалюються, культура особистості, дисципліна, завдяки 
якій досягаються позитивні результати в роботі, в т.ч. фінансовій, 
правильний спосіб життя, через який здобувається власний 
добробут, соціальний та економічний поступ громади й 
суспільства, задля якого працює економіка держави і фінансова 
система зокрема. 

Підготовка фахівців усіх напрямів та спеціальностей в 
Україні регламентується Законом України «Про освіту», Законом 
України «Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками (ОКХ) та освітньо-професійними програмами 
(ОПП). ОКХ та ОПП складають галузеві стандарти вищої освіти 
(ГСВО). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) містить 
вимоги до теоретичних знань та практичних навичок фахівця 
(бакалавра, спеціаліста, магістра). 

Освітньо-професійна програма (ОПП) регламентує 
розподіл навчального часу за циклами підготовки, перелік та 
обсяг нормативних дисциплін, визначає зміст окремих 
навчальних дисциплін. 

ОПП передбачає «нормативну частину» і «варіативну 
частину». Остання містить навчальні дисципліни за вибором 
вищого навчального закладу (ВНЗ) і за вибором студента. 

Згідно ОПП передбачено такі цикли підготовки за 
нормативною частиною: 

- цикл гуманітарної підготовки; 
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- цикл природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки; 

- цикл професійної та практичної підготовки. 
Закон України «Про вищу освіту», врегульовує окремі 

аспекти діяльності вищих навчальних закладів. Серед них: 
визначення нового переліку кваліфікацій згідно з Національною 
рамкою кваліфікацій, зміна підходів до визначення понять 
«базова вища освіта» та «повна вища освіта», терміни навчання 
за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, 
магістр). 

Національна рамка кваліфікацій (НРК) значною мірою 
розширює нормативну базу з підготовки фахівців в Україні, 
наближує її до вимог та стандартів Європейського союзу. 

НРК є основою вітчизняної стандартизації освітньої та 
професійної підготовки кадрів. Вона спрямована на визначення 
єдиних вимог до практичних та загальноосвітніх компетенцій; 
характер описування кваліфікацій усіх типів та видів 
національних освітніх систем; створення прозорого сприйняття 
рівнів кваліфікацій та дескрипторів (описів) до них; урахування 
підходів Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж 
життя, Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) - 

97, Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ-08), 

Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) та 
Класифікатора професій (КП). 

Гуманітарна підготовка покликана, насамперед, розвинути 
навички спілкування майбутнього фінансиста. 

Завданнями математичної підготовки є не лише надання 
знань з точних дисциплін, а й формування певної логіки 
мислення. 

Загальноекономічні дисципліни мають закласти 
фундамент для майбутньої професійної підготовки. 

Система вищої освіти України складається із закладів 
освіти, науково-методичних і методичних установ, 
науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів 
управління освітою та самоврядування у галузі освіти.  
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1.2. Структура освіти України 

 

Структура освіти включає: дошкільну освіту, загальну 
середню освіту, позашкільну освіту, вищу освіту, післядипломну 
освіту, аспірантуру, докторантуру та самоосвіту. 

Вища освіта є складовою системи освіти України, що 
визначена Законом України „Про освіту» та „Про вищу освіту». 

Структура вищої освіти України розбудована відповідно 
до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена 
ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями. 

Вища освіта є складовою системи освіти України, що 
визначена Законом України «Про освіту”. Вона забезпечує 
фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку за 
такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший 
бакалавр”, «Бакалавр”, «Магістр”. 

Вища освіта здобувається у вищих навчальних закладах 
відповідних рівнів акредитації на основі: базової загальної 
середньої освіти, повної загальної середньої освіти та 
освітньо-кваліфікаційних рівнів «Молодший бакалавр» і 
«Бакалавр», а також « Магістр» як післядипломна. 

Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може 
проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва 
(вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих 
спеціальностей - екстерном. 

Прийом громадян до вищих навчальних закладів 
проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей 
незалежно від форми власності навчального закладу та джерел 
оплати за навчання. 

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів 
встановлено чотири рівні акредитації: 

- перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до 
них навчальні заклади; 

- другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього 
навчальні заклади; 

- третій і четвертий рівні (залежно від наслідків 
акредитації) - інститут, консерваторія, академія, університет. 
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Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за 
такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

- молодший бакалавр - забезпечують технікуми, училища, 
коледжі інші навчальні заклади другого рівня акредитації; 

- бакалавр - забезпечують університети, академії, 
інститути та інші вищі навчальні заклади третього і четвертого 
рівня акредитації; 

- магістр - забезпечують вищі навчальні заклади четвертого 
рівнів акредитації. 

Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах 
(ступенях) вищої освіти. 

Виходячи із структури вищої освіти, її перший ступінь 
передбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Молодший бакалавр»; другий - «Бакалавр» (базова вища 
освіта); третій - «Спеціаліст» (до 2016 року) та «Магістр» (повна 
вища освіта). 

Ступеневість вищої освіти може бути реалізована як через 
неперервну програму підготовки, так і диференційовано, 
відповідно до структури ступеневості. 

Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть 
здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня 
акредитації. 

В системі вищої освіти функціонують вищі навчальні 
заклади державної та інших форм власності. До мережі входить 
979 вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації (училища, 
технікуми, коледжі, інститути, академії, університети). 

Мережа вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
нараховує 664 вищих навчальних заклади, у тому числі 593 
державної форми власності та 71 інших форм власності, із 
загальною чисельністю 528 тисяч студентів. 

Мережа вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації нараховує 315 закладів, у тому числі 223 державної 
форми власності. Серед них функціонує 106 університетів, 59 
академій, 150 інститутів. Статус національного мають 48 універ-

ситетів та академій. В університетах, академіях, інститутах 
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навчається 1403 тис. студентів, серед них здобувають вищу 
професійну освіту 1086 тис. студентів віком від 17 до 24 років 
включно, що складає 90 відсотків до загальної чисельності сту-

дентів. 
Мережа вищих навчальних закладів забезпечує навчання 

392 студентів на 10 тис. населення.  Підготовка фахівців з вищою 
освітою здійснюється за 70 напрямами, які включають понад 500 
спеціальностей. 

Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 
підготовки в Україні встановлюються Державними стандартами 
освіти. Державний стандарт освіти - це сукупність норм, які 
визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного 
рівня. Державні стандарти освіти розробляються з кожного 
напряму підготовки (спеціальності) для різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Управління освітою здійснюється державними органами 
управління та органами громадського самоврядування. 

До державних органів управління вищою освітою 
належать: Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України; 
Центральні органи виконавчої влади України, яким 
підпорядковані навчальні заклади освіти; Вища атестаційна 
комісія України (в подальшому - департамент атестації кадрів 
(ДАК)); Державна акредитаційна комісія. 

Міністерство освіти і науки України є центральним 
органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво 
у сфері освіти. 

Міністерство освіти і науки України: бере участь у 
визначенні державної політики у сфері освіти, науки, профе-

сійної підготовки кадрів; розробляє програми розвитку освіти, 
державні стандарти; забезпечує зв’язок із закладами освіти, 
державними органами інших країн з питань, які входять до його 
компетенції; проводить акредитацію вищих та 
професійно-технічних навчальних закладів, видає їм ліцензії, 
сертифікати; організовує атестацію педагогічних і 
науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм 
кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань. 

Вища атестаційна комісія України організовує і проводить 
атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує 
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роботою щодо присудження наукових ступенів, присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника. 

За результатами акредитації вищих закладів освіти 
Міністерство освіти і науки України разом з міністерствами і 
відомствами, яким підпорядковані заклади освіти: визначає 
відповідність освітніх послуг державним стандартам певного 
освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами, надає право 
видачі документа про освіту державного зразка; встановлює 
рівень акредитації навчального закладу; інформує громадськість 
про якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних 
закладів. 

Органами громадського самоврядування в освіті є: 
Всеукраїнський з’їзд працівників освіти; Загальні збори 
колективу навчального закладу; Районна, міська, обласна 
конференції педагогічних працівників; З’їзд працівників освіти 
Автономної Республіки Крим. 

Органи громадського самоврядування в освіті вносять 
пропозиції щодо формування державної політики у сфері освіти. 

 

1.3. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні освіти 

 

В Україні відповідно Закону України „Про вищу освіту», 
структура вищої освіти включає такі освітньо-кваліфікаційні 
рівні: молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст (до 2016 року), 
магістр. 

Молодший бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень 
вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої 
освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 
достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня 
професійної діяльності, передбачених для первинних посад у 
певному виді економічної діяльності. 

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть 
одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою 
підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну 
середню освіту. 

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого 
спеціаліста забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти 
за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі 
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повної загальної середньої освіти або на базі базової загальної 
середньої освіти з наданням можливості здобувати повну 
загальну середню освіту. Зазначена програма складається з 
навчальних дисциплін фахового спрямування та з різних видів 
практичної підготовки і може включати окремі дисципліни 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого 
спеціаліста реалізується вищими навчальними закладами ІІІ 
рівнів акредитації. Вищий навчальний заклад ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації може здійснювати підготовку молодших спеціаліс-

тів, якщо у його складі є вищий навчальний заклад І (II) рівня 
акредитації або відповідний структурний підрозділ. 

Якщо вищий навчальний заклад І (II) рівня акредитації 
здійснює підготовку фахівців у складі вищого навчального 
закладу ІІІ-ІУ рівнів акредитації або працює з ним у комплексі за 
інтегрованими планами, то випускник вищого навчального 
закладу І (II) рівня акредитації, який здобув 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший бакалавр», може 
продовжити навчання зі спорідненої спеціальності за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у зазначеному 
вищому навчальному закладі на умовах, визначених угодою між 
навчальними закладами. 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, 
отримують документи встановленого зразка про здобуття базової 
вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого 
спеціаліста. 

Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої 
освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти 
здобула базову вищу освіту, поглиблену загальнокультурну 
підготовку, фундаментальні та спеціальні (професійно- 

орієнтовані) уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці 
(діяльності), достатні для виконання типових завдань та 
обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, 
передбачених для первинних посад у певному виді економічної 
діяльності. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 
забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за напрямом 
підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної 
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середньої освіти. Зазначена програма складається з загальних 
фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін відповідного напряму підготовки, а також з різних 
видів практичної підготовки. 

Державне замовлення на підготовку бакалаврів надається, 
зазвичай, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації. 

Коледжі, які мають ліцензії на підготовку бакалаврів і 
входять до структури вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації або утворюють з ним комплекс, можуть готувати 
фахівців на бюджетній основі за рахунок державного замовлення 
зазначеного вищого навчального закладу. 

Особи, які у період навчання за програмою підготовки 
бакалавра у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації 
припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною 
програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста за цією або спорідненою спеціальністю у цьому або 
іншому акредитованому вищому навчальному закладі. 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, 
отримують документи встановленого зразка про здобуття базової 
вищої освіти за відповідним напрямом та кваліфікації бакалавра 
Студент певного вищого навчального закладу після здобуття 
базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень 
«бакалавр») має право: продовжити навчання у даному вищому 
навчальному закладі за денною формою, за програмою магістра 
або спеціаліста; перервати навчання, а потім продовжити його у 
цьому навчальному закладі за програмою спеціаліста або 
магістра за заочною (дистанційною) формою чи екстерном, якщо 
такі форми запроваджено у даному навчальному закладі, на 
конкурсній основі. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
«бакалавр» у інших вищих навчальних закладах (незалежно від 
їхньої форми власності і підпорядкування), можуть бути 
зараховані на навчання за програмою спеціаліста або магістра на 
конкурсній основі на вакантні місця, що фінансуються з 
державного бюджету, або на платній основі за результатами 
вступних випробувань. За результатами аналізу навчальних 
досягнень і наукових (творчих) здобутків випускників вищий 
навчальний заклад встановлює вимоги до осіб, що мають базову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

вищу освіту, для зарахування їх на навчання за програмою 
«магістр». Інші випускники продовжують навчання за 
програмою «спеціаліст». Державне замовлення на підготовку 
спеціалістів та магістрів формується у межах обсягів прийому на 
підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» за поданням вищого навчального закладу. 

Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, 
який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння 
та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення 
складних професійних завдань, передбачених для відповідних 
посад, у певній галузі народного господарства. 

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста 
забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за 
спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Зазначена 
освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста 
складається із спеціальних дисциплін, у тому числі 
соціально-економічних, та різних видів практичної підготовки. 

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста 
реалізується вищими навчальними закладами ІІІ та ІУ рівнів 
акредитації. 

Нормативний термін навчання визначається програмою, 
але не може перевищувати одного року (для окремих 
спеціальностей за погодженням з Міносвіти може бути 
встановлено термін півтора року). 

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста 
медичного, ветеринарно-медичного, мистецького, а також 
юридичного спрямування в разі цільової підготовки за 
замовленням правоохоронних органів може забезпечувати 
одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та 
кваліфікації спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти. 
В цьому разі нормативний термін навчання визначається 
відповідним міністерством за погодженням з Міносвіти. 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, 
отримують документи встановленого зразка про здобуття повної 
вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста. 

Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, 
який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув 
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поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, 
має певний досвід їх застосування та продукування нових знань 
для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі 
народного господарства. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 
забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за 
спеціальністю та кваліфікації магістра на базі відповідної 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
(нормативний термін навчання визначається програмою, але не 
може перевищувати одного року, а для окремих спеціальностей 
за погодженням з Міносвіти може бути встановлено термін 
півтора року). Здобуття кваліфікації магістра може 
здійснюватися на базі відповідної освітньо-професійної 
програми підготовки спеціаліста (нормативний термін навчання 
визначається індивідуальною програмою з урахуванням 
академічної різниці між освітньо-професійною програмою 
спеціаліста та магістра, але не може перевищувати одного року). 

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки 
магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, 
соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та 
науково-практичну підготовку. 

Вищий навчальний заклад реалізує освітньо-професійні 
програми підготовки магістрів за спеціальностями IV рівня 
акредитації. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 
медичного та ветеринарно-медичного спрямування може 
забезпечувати здобуття кваліфікації магістра на базі 
освітньо-професійної програми післядипломної підготовки 
(клінічної ординатури, інтернатури тощо). Нормативний термін 
навчання визначається відповідним міністерством за 
погодженням з Міносвіти. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 
юридичного спрямування в разі цільової підготовки за 
замовленням правоохоронних органів може забезпечувати 
здобуття кваліфікації магістра на базі повної загальної середньої 
освіти. 
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Особи, які успішно пройшли державну атестацію, 
отримують документи встановленого зразка про здобуття повної 
вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра. 

Метою вищої освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 
суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 
освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 
кваліфікованими фахівцями. 

Головні завдання вищого закладу освіти такі: 
- провадження освітньої діяльності, яка включає 

навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність; 
- забезпечення умов для оволодіння системою знань про 

людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, 
творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично 
здорового покоління громадян; формування громадянської 
позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової 
діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, 
держави і людства; забезпечення високих етичних норм, 
атмосфери доброзичливості й взаємної поваги в стосунках між 
працівниками, викладачами та студентами; 

- забезпечення набуття студентами знань з певної галузі 
наук та підготовка їх до професійної діяльності; 

- забезпечення виконання умов державного контракту та 
інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою; 

- проведення наукових досліджень або творчої, мистецької 
діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців та 
науково-технічного і культурного розвитку держави; 

- підготовка молоді для самостійної наукової, викладацької 
або мистецької діяльності; 

- інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що 
склалася на ринку зайнятості; 

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів; 
просвітницька діяльність. 

Основні принципи вищої  освіти в Україні: 
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 доступність для кожного громадянина всіх форм і типів 
освітніх послуг, що надаються державою; 

 рівність умов кожної людини для повної реалізації її 
здібностей, таланту, всебічного розвитку; 

 гуманізм, демократизм, пріоритетність 
загальнолюдських духовних цінностей; 

 органічний зв'язок зі світовою та національною історією, 
культурою, традиціями; 

 незалежність освіти від політичних партій, громадських і 
релігійних організацій; 

 науковий, світський характер освіти; 
 інтеграція з наукою і виробництвом; 
 взаємозв'язок з освітою інших країн; 
 гнучкість і прогностичність системи освіти; 
 єдність і наступність системи освіти; 
 безперервність і різноманітність освіти; 
 поєднання державного управління і громадського 

самоврядування в освіті. 
 

Тема 2. Реформування вищої освіти України  
 

2.1. Євроінтеграція як соціально-економічний процес 

2.2. Хронологія реформування вищої освіти в Україні 
2.3. Чинники євроінтеграції вищої освіти  
 

2.1. Євроінтеграція як соціально-економічний процес 

 

Країни світу намагаються створити єдиний освітній 
простір, гармонізуючи свої системи вищої освіти шляхом 
диверсифікації навчальних курсів і програм, створення 
передумов професійної кар’єри та організацією навчання людини 
упродовж життя. Для розвитку освіти в Європі історичне 
значення має так званий Болонський процес, що розпочався в 
1968 році. Виходячи з того майбутнє людства великою мірою 
залежить від культурного, наукового і технічного розвитку, що 
ґрунтується на університетах як центрах культури, знань, 
наукових досліджень, що знання повинні слугувати суспільству, 
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а університети мають вчити наступні покоління цінувати 
гармонію з навколишнім середовищем і власне життя, ректори 
європейських університетів визначили основні принципи їх 
діяльності. 

1. Університет як автономна інституція є історичною 
спадщиною. Він примножує і передає цю спадщину молоді в 
процесі навчання і проведенні наукових досліджень, а тому 
університетські дослідження і навчання мають бути моральними 
та інтелектуально незалежними від будь-якої політичної влади та 
економіки. 

2. Процеси навчання і дослідження мають бути 
нероздільними. 

3. Свобода навчання і досліджень є основним законом 
університету, де дотримуються принципів толерантності та 
вільного діалогу. 

4. Університет є місцем формування європейських 
гуманістичних традицій, де знімаються бар’єри та відбувається 
пізнання та взаємовплив різних культур. 

Були узгоджені і основні засоби реалізації цих принципів: 
додержання свободи досліджень і навчання для всіх членів 
університетського співтовариства, підбір викладачів і 
регулювання їх статусу з метою додержання принципу 
нероздільності досліджень і навчання, забезпечення свободи 
студентам, обмін інформацією, реалізація спільних проектів, 
тобто сприйняття мобільності студентів і викладачів, а також 
визначення статусу, титулів, дипломів. 

В 1992 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було 
прийняте рішення про розробку спільної конвенції метою якої 
було визначення кваліфікацій, навчальних курсів, дипломів та 
студентів вищої освіти, яка була підписана учасниками в 1997 
році в Лісабоні. 

У Парижі за участю міністрів освіти Франції, Німеччини, 
Італії та Англії була прийнята «Сумісна декларація про 
гармонізацію системи європейської вищої освіти» 25 травня 1998 
року, в якій визначилась трьохступенева система вищої освіти в 
Європі (бакалаврат у три роки, магістратура - п’ять років і 
докторантурою - вісім років). Дана декларація не передбачала 
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дотримуватися певного змісту навчальних планів підготовки 
бакалаврів та магістрів. 

Система освіти у країнах західної Європи та Америки 
істотно відрізняється від тієї, що склалася в Україні та країнах 
колишнього СРСР. У зв’язку з цим існує невідповідність між 
організаційною структурою інститутів, термінами навчання, 
різними ступенями (бакалавр, магістр) та дипломами, що 
надають своїм випускникам навчальні заклади. 

Структура світової системи вищої освіти є надзвичайно 
різноманітною, однак у ній домінують дві основні тенденції: 
унітарна та бінарна. 

Унітарна або єдина система освіти - це така система, 
коли вища освіта забезпечується університетами або закладами 
університетського типу, які пропонують як загальні академічні 
ступені, так і глибокі професійно орієнтовані програми різної 
тривалості й рівня. Запропоновані програми навчання є досить 
різноманітними за рівнем, характером та академічною й 
теоретичною орієнтацією. При унітарній системі вищої освіти до 
її складу входять лише університети (частка інших вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) становить незначний відсоток). 
Такою є освіта у Італії, Іспанії, Австрії, Фінляндії, Швеції. У цих 
країнах згладжуються відмінності між університетами та 
політехнічними ВНЗ. Деякі експерти виділяють у окрему групу 
країни з так званими «інтегрованими» університетами, до складу 
яких увійшли спеціалізовані середні і вищі навчальні заклади 
(Швеція та Іспанія). 

Бінарна або подвійна система - це система освіти, де поряд 
з традиційним університетським сектором перебуває окремий 
сектор неуніверситетської вищої освіти. У цій системі чітко 
розрізняють: університети, які пропонують програми з 
поглибленим теоретичним курсом, спрямованим на ґрунтовний 
науковий пошук; неуніверситетські заклади, що пропонують 
програми професійного навчання високого рівня. 

Проте, у багатьох країнах ці відмінності стають усе менш 
очевидними завдяки більшому академічному розвитку 
неуніверситетського сектору з одного боку, а з іншого - усе 
більшій участі університетів у професійно орієнтованій діяль-

ності. Така система освіти притаманна більшості розвинених 
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країн світу, де поряд з університетським сектором існують 
численні спеціалізовані заклади, у яких навчається значна 
частина молоді. З європейських країн бінарну Систему вищої 
освіти мають Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, 
Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Франція, Швейцарія та ряд ін.. 

Крім того, у багатьох країнах є неофіційні приватні або 
міжнародні освітні заклади, що видають транснаціональні 
дипломи. За своєю природою вони не належать до державної 
системи освіти, що ускладнює визнання їх дипломів як наці-
ональних. Законодавство європейських країн по-різному 
забезпечує контроль за якістю освіти у цих закладах. Однак уже є 
декілька державних та міжнародних ініціатив, спрямованих на 
подолання цього: фахівці прагнуть створити щось на зразок 
міжнародних правил або контролю за якістю навчання. 

 

2.2. Хронологія реформування вищої освіти в Україні 
 

В Україні ступенева освіта започаткована з 988 року, коли 
київський князь Володимир відкрив у великих містах так звані 
«школи книжного вчення». В 1037 році Ярослав Мудрий на базі 
української (руської) та візантійської шкіл створює при Софії 
Київській школу нового типу. В новоствореній школі була 
бібліотека, велика кількість перекладачів та переписувачів книг. 
Школа забезпечувала не лише розвиток освіти, але й 
примножувала наукові знання, шляхом проведення оригінальних 
наукових досліджень. 

В подальшому розвиток освіти на Русі продовжували 
нащадки Ярослава. Святослав піклувався про переклади 
навчально-енциклопедичної літератури, Всеволод опікувався 
вивченням мов. У 1085 році Анною, онукою Ярослава, була від-

крита школа для дівчат, де вивчали не лише загальноосвітні 
дисципліни (богослов’я, філософію, риторику, історію, 
географію, арифметику, природничі науки, грецьку мову, 
античних авторів), але й навчали співу, вишивці, гаптуванню та 
кравецькому ремеслу. 

Сприяв розвитку освіти Києво-Печерський монастир. У 
цьому монастирі, в ХІ століття виникає центр підготовки вищого 
духовенства, художників, лікарів, перекладачів, каліграфістів. 
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Набуло свого розвитку літописання. В монастирі працювали 
літописці Нестор, Никон, Сильвестр. Княжі вищі школи на думку 
фахівців, можна називати давньоруськими університетами, які 
виникли значно раніше вищих навчальних закладів в західній 
Європі. 

Вищі школи у Європі з’явилися в ХІ - ХІІ століттях і, 
насамперед, в Італії (Болонський університет, 1119), у Вінченце 
(1205), Ареццо (1215), Падуб (1222), Неаполі (1224), Рим (1303), 
Перудже (1308), Флоренції (1349). В Англії першим 
університетом стали Оксфордський (1168), Кембріджський 
(1202), у Франції - Монпельє (1180), Паризький (1150), Сорбона 
(1253), в Іспанії - Сієнський (1240). 

В центральній Європі університетська освіта була 
започаткована в Празькому університеті (1348), Кракові 
(Ягелонській університет, 1364), Відня (1365), Гейдельберзі 
(1385), Кельні (1388), Лейпцігу (1404). 

З ХІІ по ХУІ століття в Україні, із-за війни з половцями, 
монголо-татарської навали та влади литовських, польських та 
угорських феодалів, вища освіта занепадає. Традиційним в 
Україні стає самостійне навчання та поширюється тенденція 
здобувати вищу освіту за кордоном. У 1576 році в Острозі 
започаткував діяльність новий культурно-освітній центр в складі 
колегії, літературно-наукового гуртку, бібліотеки та друкарні, 
який отримав назву академії. В академії викладали богослов’я, 
філософію, математику, астрономію, діалектику та логіку, старо- 

слов’ янську, польську, грецьку та латинську мови. Згодом 
подібні вищі школи в Україні було створено в Турові (1572), 
Володимирі-Волинському (1577), Слуцьку (1580), Львові (1586). 
Період розквіту Острозької академії припадає на дев’яності роки 
ХУІ століття, а занепад розпочався після смерті 1608 року її 
фундатора К.В. Острозького. За період 1576-1636 роки 
Острозьку академію закінчило 500 осіб. 

Вагомий вклад в розвиток освіти в Україні внесли церковні 
братства, які започаткували братські школи, в яких вивчали 
церковнослов’янську, грецьку, польську та слов’янську мови. 
Перша така школа була заснована при Успенському братстві у м. 
Львові (1568). В 1631 - 1932 роках на базі Лаврської школи було 
засновано Київську колегію, яка пізніше отримала назву 
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Києво-Могилянської академії. Братські школи були засновані 
майже в тридцяти містах України. При Київській колегії 
створювалися філії, де викладання велося за єдиною програмою. 
Випускники Києво-Могилянського колегіуму, маючи добру 
підготовку, були здатними продовжувати освіту в європейських 
університетах. У ХУІІІ столітті в Україні здійснюється перехід 
до загальнодержавної системи народної освіти. У ХІХ столітті в 
Росії створюється перший вищий навчальний заклад в м. Харкові 
(Харківській університет). 

В ХХ столітті на теренах Західної Європи та СРСР 
здійснювали свою освітянську діяльність тисячі університетів, 
академій та інститутів. 

У другій половині ХХ століття намітилась тенденція 
створення єдиного освітянського простору. Започаткували цей 
процес Європейські конвенції. Вища освіта у Європі стає значно 
різноманітнішою, виникають приватні навчальні заклади, 
зростає мобільність студентів та викладачів. Досвід окремих 
університетів стає надбанням інших. Намічається тенденція 
кооперації навчальних закладів, з метою забезпечити доступ 
студентів та викладачів до світових досягнень в освітній сфері не 
лише в Європі, але й в світових масштабах. 

В умовах глобалізації економіки і формування світового 
ринку інтелектуальної праці зростає необхідність професійної 
мобільності фахівців. Молодь сьогодні стурбована придбанням 
кваліфікації, що відкриває доступ на ринок праці і користується 
міжнародним визнанням. Ще в 1956 р. була створена 
Європейська федерація національних асоціацій інженерів, яка- 

має консультативний статус у ЮНЕСКО, Організації з 
промислового розвитку ООН і Ради Європи. На даний час у 
РЕА№ представлені асоціації 27 європейських країн, що 
поєднують 80 національних інженерних суспільств. Один із 
напрямків присвоєння кваліфікації „Європейський інженер» - і 
ведення відповідного Реєстру. Статус дає істотні переваги та 
підвищує конкурентноздатність фахівців на національному і 
світовому ринках інтелектуальної праці, надає можливість брати 
участь у виконанні відповідальних інженерних робіт, керувати 
престижними проектами. 
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2.3. Чинники євроінтеграції вищої освіти  
 

Створення європейського освітнього простору покликано 
дати жителям цього регіону можливість повною мірою 
скористатися всією культурою, соціальною і економічною 
різноманітністю країн Європи шляхом полегшення доступу 
громадян кожної держави до освітніх ресурсів інших держав; 
сприяння подовженню або завершенню освіти у будь-якій 
європейській країні. 

З метою реалізації ідеї європейського освітнього простору 
Рада Європи і ЮНЕСКО прийняли цілий ряд конвенцій: 

- Європейську конвенцію про еквівалентність дипломів, 
що дають доступ до університетів (1953 р.); 

- Європейську конвенцію про еквівалентності періодів 
університетської освіти (1956 р.); 

- Європейську конвенцію про академічне визнання 
університетських кваліфікацій (1959 р.); 

- Міжнародну конвенцію про визнання навчальних 
курсів, дипломів про вищу освіту і наукових ступенів в арабських 
та європейських державах басейну Середземномор’я (1976 р.); 

- Конвенцію про визнання навчальних курсів, дипломів 
про вищу освіту і наукових ступенів у державах регіону Європи 
(1979 р.); 

- Європейську конвенцію про загальну еквівалентність 
періодів університетської освіти (1990 р.); 

- Конвенцію про визнання кваліфікацій вищої освіти в 
європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.). 

Останніми документами щодо вище зазначеного питання є 
Сорбонська (1998 р.) „Про гармонізацію архітектури 
європейської вищої освіти» і Болонська (1999 р.) «Про систему 
академічних кредитів» декларації міністрів освіти країн Європи. 

Болонська декларація констатує, що з метою встановлення 
європейської зони вищої освіти і сприяння поширенню 
європейської системи вищої освіти у світі мають бути 
започатковані такі кроки: 
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- прийняття дієвої в плані порівняння системи рівнів 
(ступенів) освіти для сприяння працевлаштування європейських 
громадян, а також конкурентноздатності європейської системи 
вищої освіти на світовому ринку; 

- прийняття системи, що базується на двох освітніх рівнях. 
Перший рівень, визнаний на європейському ринку праці, а також 
у системі вищої освіти як відповідний рівень кваліфікації, 
повинен мати тривалість, принаймні, три роки. Кінцевим 
результатом другого рівня є ступінь магістра, що дає доступ до 
наукового ступеня доктора філософії; 

- створення Європейської системи залікових одиниць за 
умови, що зазначені залікові одиниці будуть прийняті 
університетською системою як засоби, що сприяють мобільності 
студентів; 

- навчання від трьох до чотирьох років на базі системи 
залікових одиниць при одержанні освіти на рівні магістра; 

- навчання від семи до восьми років при одержанні 
докторського ступеня; 

- прийняття системи порівняльних документів про вищу 
освіту, важливою частиною якої є стандартизований додаток до 
диплому; усунення перешкод у доступі студентів до всіх послуг, 
які мають відношення до освіти; 

- облік часу роботи в Європі викладачів, науковців і 
адміністративного персоналу (науково-дослідні роботи, 
викладацька діяльність, навчання, стажування тощо); розвиток 
критеріїв і методології оцінки якості викладання; введення 
такого важливого поняття, як „європейський простір вищої 
освіти», в тому числі щодо змісту курсу навчання, 
співробітництва між навчальним закладами, схем мобільності, 
інтегрованих програм навчання, тренінгу та проведення нау-

кових досліджень; 
- розвиток європейського співробітництва в сфері 

забезпечення якості вищої освіти по єдиним (порівняним) 
критеріям і методам; 

- введення, в основному, децентралізованих механізмів і 
процедур забезпечення якості освіти, в основі яких: самооцінка, 
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зовнішній (міжнародний) аудит якості; акредитація незалежними 
організаціями; публічність всіх процедур і результатів оцінки 
якості; прозорість управлінської системи і фінансової діяльності 
вузів. 

Об’єктивно необхідний характер глобалізації та інтеграції 
системи вищої освіти підтверджуються практичною політикою 
європейських держав: об’єднана Європа будує загальний 
університетський простір. На зустрічі у м.Саламанка в 2001 р. 
було вирішено створити Європейську асоціацію університетів 
(БИЛ), що на сьогодні об’єднує більше, ніж 700 вищих 
навчальних закладів різних держав Європи, що, безсумнівно, ще 
більше наближує європейців до вироблення загальної освітньої 
політики в регіоні. Особливо важливим є те, що в ході цього 
процесу формуються нові інтереси, частина яких, які 
формулюються, наприклад, як „європейський вимір», вже 
проникає в навчальні плани і програми вищої освіти. 

Болонський процес як засіб розвитку вищої освіти країн 
Європи 

Починаючи з 1998 року, європейське освітнє 
співтовариство активно консолідується задля реалізації освітньої 
концепції Болонського процесу: формування на перспективу 
загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною 
європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності 
фундаментальних принципів її функціонування. Численні 
різнорівневі зустрічі, робочі наради, конференції країн-учасниць 
Болонського процесу дали змогу сформулювати ключові позиції 
щодо створення єдиного Європейського освітнього і наукового 
простору: 

1. Введення двоциклового навчання. Фактично 
запропоновано ввести два цикли навчання. Перший триває, 
зазвичай, від 3-х до 4-х років і завершується здобуттям 
академічного ступеня бакалавра. Навчання упродовж другого 
циклу може передбачати отримання ступеня магістра (через 1-2 

роки навчання) та докторського ступеня (за умови загальної 
тривалості навчання 7-8 років). 

2. Запровадження кредитної системи. Пропонується 
запровадити в усіх національних системах освіти технологію 
обліку трудомісткості навчальної роботи у кредитах. За основу 
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рекомендується прийняти БСТ8 (Європейська система пере- 

зарахування (трансферу) кредитів (залікових одиниць 
трудомісткості)), зробивши її системою накопичення, здатною 
працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього 
життя». 

3. Контроль якості освіти. Передбачається створення 
акредитаційних агентств, незалежних від національних урядів і 
міжнародних організацій. Оцінка визначатиметься не тривалістю 
або змістом навчання, а тими знаннями, уміннями й навичками, 
що отримали випускники. Відповідно будуть встановлені 
стандарти транснаціональної освіти. 

4. Розширення мобільності. Виконання попередніх 
пунктів сприятиме істотному розвиткові мобільності студентів. 
Одночасно ставиться питання про розширення мобільності 
викладацького та іншого персоналу для взаємного збагачення 
європейським досвідом. Передбачаються зміни у національних 
законодавчих актах щодо працевлаштування іноземців. 

5. Забезпечення працевлаштування випускників. Одним із 
важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих 
навчальних закладів на кінцевий результат: знаннями уміння 
випускників мають знаходити як теоретичне, так і практичне 
застосування задля користі усієї Європи. Усі академічні ступені 
та інші кваліфікації повинні мати попит на європейському ринку 
праці, а професійне визнання кваліфікацій необхідно спростити. 
Уніфікація визнання кваліфікацій сприятиме використанню 
єдиного Додатка до диплома, який рекомендовано ЮНЕ- СКО. 

6. Забезпечення привабливості європейської системи 
освіти. Одним із пріоритетів у рамках Болонського процесу має 
бути залучення в Європу якнайбільшої кількості студентів з 
інших регіонів світу. Вважається, що введення загальноєвро-

пейської системи гарантії якості освіти, кредитної системи 
накопичення, легкодоступних кваліфікацій тощо сприятиме 
підвищенню інтересу до вищої освіти громадян Європи та інших 
країн. 

Формування європейського освітнього простору в 1999 р. 
зафіксувала Болонська декларація, з якої й почалася епоха 
глибоких і масштабних перетворень національних систем освіти 
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в Європі. Синхронізовані реформи у 29 країнах, які розраховані 
до 2010 р., одержали назву Болонського процесу. 

Основними цілями Болонського процесу є:  
- побудова Європейської зони вищої освіти як передумови 

розвитку мобільності громадян з можливістю їхнього 
працевлаштування; 

- наближення освіти до ринку праці та підготовка 
людини, яка буде жити в єдиній Європі; 

- посилення міжнародної конкурентоздатності як 
національної, так і Європейської систем вищої освіти, 
підвищення їхньої престижності у світі; 

- змагання з іншими системами вищої освіти за студентів, 
вплив, кошти та престиж; 

- підвищення визначальної ролі університетів у розвитку 
національних та Європейських культурних цінностей 
(університети як носії національної та Європейської свідомості); 

- досягнення більшої сумісності та порівнянності систем 
вищої освіти. 

Основною метою нової системи одержання того або 
іншого академічного 

ступеня є сприяння у працевлаштуванні європейських 
громадян. У зв’язку з цими основними завдання Болонських угод 
є вихід за рамки академічного визнання в напрямку оцінки 
компетентності. 

Загалом, визначальними критеріями освіти в рамках 
Болонського процесу є: якість підготовки фахівців, зміцнення 
довіри між суб’єктами освіти, відповідність європейському 
ринку праці, мобільність, сумісність кваліфікації на вузівському 
та післявузівському етапах освіти. 

Для студента Болонський процес робить освіту у ВНЗ 
більш демократичною, більш індивідуальною, надає йому більше 
свобод, що є благоприємним для розвитку особистості. Завдяки 
введенню багаторівневої освіти студенти отримують можливість 
отримати вищу освіту в будь-який час їхньої професійної 
кар’єри. 

Однією з найважливіших сфер розвитку євроінтеграції є 
сфера вищої освіти, де вона набула форм Болонського процесу. 
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На сьогодні 45 європейських країн, включно з Україною, є його 
учасниками. Крім того, значна кількість міжнародних організації 
підтримують ідеї процесу та сприяють його реалізації. 

Болонський процес (БП) - це процес європейських реформ, 
що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої 
освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 
1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її 
створення стало підписання Великої Хартії європейських 
університетів . 

Згідно з цілями БП до 2010 року освітні системи 
країн-учасниць Болонського процесу повинні бути змінені, щоб 
сприяти: 

- полегшеному переїзду громадян з метою подальшого 
навчання чи працевлаштування у Зоні європейської вищої освіти; 

- зростанню привабливості європейської вищої освіти; 
- забезпеченню подальшого розвитку Європи як 

стабільного, мирного, толерантного, збалансованого суспільства. 
Слід зазначити, що БП не передбачає створенння повністю 

ідентичних систем освіти у різних країнах, він призначений лише 
для зміцнення взаємозв’язків та покращення взаєморозуміння 
між різними освітніми системами. 

19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на 

Конференції міністрів освіти країн Європи Україна приєдналася 
до Болонського процесу, зобов’язавшись внести відповідні зміни 
у національну систему освіти та приєднатися до роботи над 
визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного 
європейського простору вищої освіти до 2010 року. 

Історія Болонського процесу офіційно почалася з 
підписання Болонської декларації у 1999 році, проте її 
передісторія сягає 1954 року, коли було підписано Європейську 
культурну конвенцію, в якій наголошується на необхідності 
заохочення громадян усіх держав до вивчення мов, історії та 
культури інших країн і спільної для них культури. 

Ідеї освітньо-культурного об’єднання європейських країн 
загалом та університетів зокрема отримали своє продовження у 
Великій Хартії університетів, що стала фінальним результатом 
пропозиції, адресованої Болонським університетом у 1986 році 
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усім найстаршим європейським університетам. Ідея Великої 
Хартії була сприйнята з ентузіазмом. 

Протягом зустрічі у Болоньї у 1987 році делегати 80 
Європейських університетів обрали 8 членів правління, серед 
них: Президента Конференції Європейських Ректорів, професора 
Карміні Романци. 

Велика Хартія, проект якої був створений у січні 1988 року 
у Барселоні, була підписана всіма ректорами, що зібралися у 
Болоньї 18 вересня 1988 року для відзначення 900-ї річниці 
Болонського університету, що вважається найстарішим 
університетом Європи. «Європа вже існує, її мешканці поділяли 
спільні інституції, до яких належать і університети, протягом 
століть. Університети є інтелектуальними центрами минулого та 
майбутнього, що мають спільні цілі та методологію здобуття 
знань - чи то практичних, чи теоретичних», - з такою промовою 
виступили представники Болонського університету на 
святкуванні. 

Процес, що наштовхнув на ідею створення Великої Хартії, 
був особливо важливим. Хартія не була представлена 
політичною владою, а була розроблена у стінах Університетів. 
Вона спирається на фундаментальні цінності європейських 
університетських традицій, проте сприяє зміцненню зв’язків між 
вищими навчальними закладами в усьому світі, долучаючи до 
процесів, започаткованих у ній, неєвропейські університети. 

На сьогодні до Великої Хартії приєдналося 515 
університетів, серед яких провідні українські ВНЗ, в тому числі і 
Вінницький національний технічний університет. 

Особливості Болонського процесу 

Процеси європейської інтеграції дедалі сильніше 
впливають на таку важливу сферу життя українського 
суспільства, як освіта. Болонський процес в Україні офіційно 
розпочався 19 травня 2005 року із підписанням декларації на 
Бергенській конференції. Тепер справа стоїть за національним та 
інституційним рівнем його впровадження. 

На сьогодні 45 європейських країн включно з Україною 
підписали Болонську декларацію, яка наголошує на необхідності 
європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти, 
підвищенні якості підготовки фахівців, зміцненні довіри між 
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суб’єктами освіти, мобільності, сумісності систем кваліфікацій, 
посиленні конкурентоспроможності Європейської системи 
освіти. 

Цілі варті досягнення, проте, на думку ректора НТУУ 
«КПІ» М. З. Згуровського та інших вчених, існує значна кількість 

проблем української вищої освіти у контексті Болонського 
процесу: 

- надлишкова кількість навчальних напрямів і 
спеціальностей, відповідно 76 та 584. Кращі ж світові системи 
вищої освіти мають у 5 разів менше; 

- недостатнє визнання у суспільстві рівня «бакалавр» як 
кваліфікаційного рівня, його незатребуваність вітчизняною 
економікою. Як правило, прийом до вузу ми здійснюємо не на 
бакалаврат, а на спеціальність; 

- загрозлива у масовому вимірі тенденція до погіршення 
якості вищої освіти, що наростає з часом; 

- збільшення розриву зв’язків між освітянами і 
працедавцями, між сферою освіти і ринком праці; 

- невиправдана плутанина у розумінні рівнів спеціаліста і 
магістра. З одного боку, має місце близькість програм підготовки 
спеціаліста і магістра, їхня еквівалентність за 
освітньо-кваліфікаційним статусом, а з іншого - вони акреди-

туються за різними рівнями, відповідно за III і IV; 
Ми змирилися з нехтуванням передовими науковими 

дослідженнями у закладах освіти, які є основою університетської 
підготовки. Наша система наукових ступенів складна у 
порівнянні з загальноєвропейською, що ускладнює мобільність 
викладачів і науковців в Європі. 

Неадекватно до потреб суспільства і ринку праці 
вирішується доля такої розповсюдженої ланки освіти, як 
технікуми і коледжі, це при тому, що їхня чисельність в державі у 
чотири рази більша, ніж ВНЗ III та IV рівнів акредитації разом 
узятих. 

Відійшла в минуле колись добре організована для 
централізованої економіки система підвищення кваліфікації та 
перепідготовки. Нової системи, що задовольняла б потреби 
ринкової економіки, в Україні не створено. Тому дуже важливий 
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загальноєвропейський принцип «освіта через усе життя» поки що 
в умовах нашої держави не може бути в повній мірі реалізований. 
При цьому університети України не беруть на себе роль 
методологічних центрів, новаторів суспільних перетворень, за 
якими має йти країна. Рівень автономії ВНЗ у цих питаннях 
значно нижчий від середньоєвропейського. Не у повній мірі 
виконують роль методологічних керманичів заклади освіти, що 
мають статус національних, у той час, коли їхня кількість досягла 
близько 40% від загальної кількості ВНЗ III та IV рівнів 
акредитації. 

Крім того, виникають досить серйозні проблеми у 
освітянській галузі України щодо її цілковитого входження у 
організаційну та структурно-логічну систему Болонського 
процесу. Насамперед, спостерігається тренд нашого 
інтелектуального потенціалу в сторону Європи, а не навпаки, 
тобто відбувається відтік найкращих умів з України. Не 
зрозуміла до кінця ситуація з «долею» освітньо кваліфікаційного 
рівня «спеціаліста», адже система європейської освіти цієї ланки 
двоступеневої підготовки (бакалавр - магістр) не передбачає. При 
цьому вітчизняна система організації праці орієнтована лише на 
спеціалістів, а не на бакалаврів і магістрів. Уявіть собі 
бакалавра-лікаря. Це хто - фельдшер чи не довчений лікар? Або 
бакалавр, що закінчив технікум (коледж), що ніколи в очі не 
бачив навіть кандидата наук чи доцента (ми вже не кажемо про 
доктора наук чи професора), і бакалавра з базовою вищою 
освітою університету. На які первинні посади їх орієнтувати? 
Таких і подібних проблем виникає чимало. Разом з тим, колишня 
система радянської освіти (не беремо до уваги її комуністичну 
заідеологізованість), що характерна в цілому і для української 
освіти, у свій час була однією з найкращих у світі. Її потрібно 
було тільки розумно реформувати в русло національних 
інтересів. 

Однак після набуття Україною незалежності замість 
глибокого і фундаментального реформування навіть не стільки 
змісту, як форми освіти, вже понад двадцять років в державній 
системі освіти здійснюються низка експериментів, іноді досить 
сумнівних, які, здається, ведуть її «в нікуди». 
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Таким чином, стратегія освіти України, зокрема вищої, має 
нарешті визначити свій вектор розвитку. При цьому вона має 
володіти і загальноєвропейськими (загальносвітовими) 
цінностями і, в той же час, бути глибоко патріотичною та орі-
єнтованою на підготовку висококваліфікованих кадрів виключно 
для народного господарства України. Пам’ятаймо ж заповідь 
нашого мудрого Кобзаря: «... І чужого научайтесь, і свого не 
цурайтесь.». 

Система європейського трансферного кредиту 

Система європейського трансферного кредиту покликана 
забезпечити більш чітку відповідність навчальних курсів 
вимогам загальної підготовки для академічного визнання 
вивчених за кордоном курсів і одержання певної кваліфікації. 
Вона заснована на принципах взаємодовіри між вузами і включає 
необхідність додаткового контролю знань студентів. Система 
сприяє міжвузівському співробітництву, оскільки покращує 
доступ до інформації про програми і навчальний процес в ці-
лому; сприяє більш чіткому уявленню про структуру підготовки 
з певного напрямку, збільшує автономність вузів, які несуть 
відповідальність за всі рішення по визнанню документів про 
освіту і оцінку знань студентів. 

Система ЕСТS базується на трьох основних елементах: 
інформації (стосовно навчальних програм та здобутків 
студентів), взаємній угоді (між освітніми закладами-партнерами і 
студентом) та використанні кредитів ЕСТS (визначається на-

вчальне навантаження для студенів). Ці три ключові елементи 
впроваджуються в дію за допомогою трьох основних документів: 
інформаційного пакета, заяви (навчального контракту) і переліку 
оцінок дисциплін. Найважливішу роль у впровадженні системи 
БСТ8 в дію відіграють студенти, викладачі та навчальні заклади, 
котрі мають на меті зробити навчання за кордоном невід’ємною 
частиною свого досвіду. 

Сама система ЕСТS не регулює змісту, структури чи 
еквівалентності навчальних програм. Це - питання, котрі 
вирішують самі навчальні заклади у процесі створення 
відповідного фундаменту для укладання двосторонніх або 
багатосторонніх угод про співпрацю. Цілковите наукове 
визнання - невід’ємна умова мобільності студента, яке означає, 
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що період навчання за кордоном повністю відповідає періоду 
навчання в університеті у своїй країні (включаючи іспити та інші 
види оцінювання), хоча зміст обумовленої програми навчання 
може відрізнятися. 

Для порівняння навчальних систем і результатів навчання 
різних вищих навчальних закладів освіти країн-учасниць 
Болонського процесу введено поняття кредиту. Досягненням 
системи ЕСТS є те, що вона не вимагає докорінних змін у 
сформованому у вузі традиційному навчальному процесі - 

система кредитів просто вписується в нього. 
Кредити ЕСТS - це відносне, а не абсолютне мірило 

навчального навантаження студента, що лише визначає, яку 
частину загального річного навчального навантаження займає 
один блок курсу у закладі чи на факультеті, який призначає 
кредити. Тобто, кредити ЕСТS відображають відносне 
навантаження студента, необхідне для успішного завершення 
певного навчального курсу, до загального обсягу роботи 
протягом усього навчального року. Вони відображають кількість 
роботи, необхідної для завершення повного року академічного 
навчання у закладі, включаючи усі види занять: лекції, практичні 
роботи, семінари, консультації, самостійну роботу, а також 
проходження всіх видів контролю та оцінки знань (екзамени чи 
інші види діяльності, пов’язані з оцінюванням). 

Кредити виділяються також на дипломний проект, 
кваліфікаційну роботу і виробничу практику, де ці розділи є 
офіційною частиною навчальної програми. 

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, 
призначеної для розділів курсу, аби охарактеризувати навчальне 
навантаження студента, що вимагається для завершення 
вивчення курсу. Вони призначаються усім наявним розділам 
курсу - обов’язковим та факультативним (вибірковим). ЕСТS, 
таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не 
обмежується лише аудиторними годинами. Важливим моментом 
запровадження акумулюючої кредитної системи є можливість 
враховувати всі досягнення студента, а не тільки навчальне 
навантаження, наприклад, участь у наукових дослідженнях, 
конференціях, предметних олімпіадах тощо. Проте, кредитна 
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система навчання передбачає, що значна кількість матеріалу 
дається на самостійне вивчення у процесі індивідуальної роботи. 

Кредити нараховуються тільки у тому випадку, коли всі 
тести і екзамени з навчального курсу успішно здані. Іншими 
словами, студенти не одержують кредитів ЕСТS просто за 
відвідування занять - вони повинні задовольнити всі вимоги 
щодо оцінювання, аби підтвердити, що заявлені навчальні 
завдання для даного розділу курсу виконано. 

Україна прагне бути європейською державою, тому 
модернізація вищої освіти відбувається в рамках Болонського 
процесу, до якого вона приєдналася у 2005 році. Для цього в 
Україні багато зроблено і робиться: введена багаторівнева 
структура вищої освіти, вводиться система стандартів вищої 
освіти на основі компетентної моделі професійної вищої освіти. 
Разом із тим, багато чого ще потрібно зробити, зокрема: 

- визнання всіма учасниками освітнього процесу того 
факту, що досягнення основних цілей Болонського процесу не 
самоціль системи вищої освіти України, а, насамперед, засіб 
підвищення можливостей працевлаштування випускників ВНЗ, 
розширення мобільності громадян і збільшення конкурентноз- 
датності європейської вищої школи; 

- завершення нормативного і методичного забезпечення 
системи освіти за дворівневою структурою «бакалавр-магістр»; 

- гармонізація вимог системи стандартів вищої освіти з 
вимогами освітніх стандартів провідних університетів і 
стандартів професійних союзів європейських країн; 

- зближення систем контролю якості вищої освіти і 
професійної підготовки з прийнятими в Європі критеріями, 
механізмами і методами оцінювання якості вищої освіти і 
акредитації навчальних закладів; 

- організація навчального процесу за модульним 
принципом з використанням системи кредитних залікових 
одиниць; 

- введення прийнятних для Європи дипломів і додатків до 
них; 

- створення умов для розширення мобільності студентів, 
викладачів, дослідників і керівників; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

- формування і зміцнення інтелектуального, культурного, 
соціального і науково-технічного потенціалу України як 
складової частини Європи. 

Конкретні заходи з метою приєднання до Болонського 
процесу визначені у Наказі Міністерства освіти і науки (МОН), 
№ 49 від 23.01.2004 р. МОН з 20042005 навчального року 
започаткувало проведення педагогічного експерименту по 
впровадженню кредитно-модульної організації навчального 
процесу. 

Указом Президента України за № 1013 від 04.07.2005 р. 
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та 
розвитку освіти в Україні» визначено низку заходів, спрямованих 
на реалізацію в Україні положень Болонської декларації, 
зокрема, з розроблення та затвердження нових галузевих 
стандартів вищої освіти. 

Одним із завдань Концепції розвитку освіти України є 
забезпечення доступу до високоякісної вищої освіти та 
мобільності випускників ВНЗ на ринку праці шляхом інтеграції 
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових 
установ та підприємств, упровадження гнучких освітніх програм 
та інформаційних технологій навчання відповідно до вимог 
Болонської декларації. 

 

Тема  3.  Вищі навчальні заклади України 

 

3.1. Види вищих навчальних закладів 

3.2. Принципи діяльності вищих навчальних закладів  
3.3. Головні завдання вищого навчального закладу 

 

3.1. Види вищих навчальних закладів 

 

Вищий навчальний заклад державної форми власності - 

вищий навчальний заклад, заснований державою, що 
фінансується з державного бюджету і підпорядковується 
відповідному центральному органу виконавчої влади; 

Вищий навчальний заклад комунальної форми власності - 

вищий навчальний заклад, заснований місцевими органами 
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влади, що фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований 
місцевим органам влади; 

Вищий навчальний заклад приватної форми власності - 

вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і 
підпорядкований власнику чи власникам; 

Типи вищих навчальних закладів 

Відповідно існуючим напрямам освітньої діяльності в 
Україні діють вищі навчальні заклади таких типів: 

1) університет - багатопрофільний вищий навчальний 
заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню 
діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та 
кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, 
технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, 
культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні 
наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, 
має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і нау-

ково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і 
матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню 
наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність. 

Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, 
технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, 
мистецькі, культурологічні тощо) університети; 

2) академія - вищий навчальний заклад четвертого рівня 
акредитації, який провадить освітню діяльність, пов’язану із 
здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі 
науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним 
науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має 
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення; 

3) інститут - вищий навчальний заклад третього або 
четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ 
університету, академії, який провадить освітню діяльність, 
пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у 
певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, 
проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу 
діяльність і має відповідний рівень кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення; 
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4) консерваторія (музична академія) - вищий навчальний 
заклад третього або четвертого рівня акредитації, який провадить 
освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та 
кваліфікації у галузі культури і мистецтва - музичних виконавців, 
композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, 
проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері 
своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення; 

5) коледж - вищий навчальний заклад другого рівня 
акредитації або структурний підрозділ вищого навчального 
закладу третього або четвертого рівня акредитації, який 
провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної 
вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки 
(якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу 
третього або четвертого рівня акредитації або входить до 
навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або 
за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний 
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення; 

6) технікум (училище) - вищий навчальний заклад 

першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого 
навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, 
який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної 
вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими 
спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення. 

Національний вищий навчальний заклад 

Державному вищому навчальному закладу четвертого 
рівня акредитації відповідно до законодавства може бути надано 
статус національного. 

Національному вищому навчальному закладу за рішенням 
Кабінету Міністрів України може бути надано повноваження: 

- укладати державні контракти з виконавцями 
державного замовлення для потреб вищого навчального закладу; 

- приймати рішення про створення, реорганізацію, 

ліквідацію підприємств, установ, організацій, структурних 
підрозділів вищого навчального закладу; 
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- вносити пропозиції щодо передачі об’єктів вищого 
навчального закладу до сфери управління інших органів, 
уповноважених управляти державним майном, у комунальну 
власність та передачі об’єктів комунальної власності у державну 
власність і віднесення їх до майна вищого навчального закладу; 

- виступати орендодавцем нерухомого майна, що 
належить вищому навчальному закладу; 

- встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи 
професора вищого навчального закладу; 

- визначати та встановлювати власні форми морального 
та матеріального заохочення працівників вищого навчального 
закладу. 

 Структурні підрозділи ВНЗ. 

Структурними підрозділами вищого навчального закладу 
третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети, 
інститути, філії, бібліотека тощо. 

Кафедра - базовий структурний підрозділ вищого 
навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що 
проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або 
кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи 
навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та 
науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедра 
створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу 
за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять 
науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним 
місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь 
або вчене звання. 

Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, 
який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою 
вищого навчального закладу строком на п’ять років (для 
національного вищого навчального закладу - строком на сім ро-

ків). Із завідуючим кафедрою укладається контракт. 
Факультет - основний організаційний і 

навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального 
закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об’єднує 
відповідні кафедри і лабораторії. Факультет створюється 
рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, 
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якщо до його складу входить не менше, ніж три кафедри і на 
ньому навчається не менше, ніж 200 студентів денної (очної) 
форми навчання. 

Рішення про створення факультету поза місцем 
розташування вищого навчального закладу державної форми 
власності приймається спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, іншими 
центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму 
підпорядкуванні вищі навчальні заклади. 

Структурними підрозділами вищого навчального закладу 
першого та другого рівнів акредитації є відділення і предметні 
(циклові) комісії. 

Відділення - структурний підрозділ, що об’єднує навчальні 
групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, 
навчально-виробничі та інші підрозділи. 

Відділення створюється рішенням керівника вищого 
навчального закладу, якщо на ньому навчається не менше ніж 
150 студентів. 

Предметна (циклова) комісія - структурний 
навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, 
навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених 
навчальних дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється 
рішенням керівника вищого навчального закладу за умови, якщо 
до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники. 

Філія - відокремлений структурний підрозділ, що 
створюється з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого 
ринку праці та наближення місця навчання студентів до їх місця 
проживання. 

Філію очолює директор, який призначається у порядку, 
встановленому статутом вищого навчального закладу. 

Структурними підрозділами вищого навчального закладу 
четвертого рівня акредитації можуть бути наукові, 
навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі 
інститути. Керівництво інститутом здійснює директор, який 
обирається на посаду за конкурсом строком на п’ять років. 

Можуть створюватися: 
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- навчально-науково-виробничі центри (комплекси, 
інститути), що об’єднують споріднені факультети, коледжі, 
технікуми, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі й 
проектні інститути, дослідні станції, кафедри, наукові 
лабораторії, конструкторські бюро, навчально-дослідні 
господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні 
заводи, фабрики, фірми, клінічні бази установ медичної освіти, 
полігони, технопарки, інші підрозділи; 

- навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що 
об’єднують споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, 
центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з 
певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять 
наукові дослідження з певного напряму; 

- науково-дослідні центри (комплекси, інститути), що 
об’єднують споріднені наукові лабораторії, центри, інші 
підрозділи за певним напрямом науково-дослідної роботи. 

Вищий навчальний заклад повинен мати у своєму складі 
бібліотеку, яку очолює директор (завідувач). 

Директор бібліотеки вищого навчального закладу третього 
і четвертого рівнів акредитації обирається Вченою радою вищого 
навчального закладу строком на п’ять років (для національного 
вищого навчального закладу - строком на сім років). 

Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі 
підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, 
навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні 
центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, 
навчально-дослідні господарства, виробничі структури, 
видавництва, спортивні комплекси, заклади 
культурно-побутового призначення та інші підрозділи, 
діяльність яких не заборонена законодавством. 

Акредитація вищого навчального закладу - процедура 
надання вищому навчальному закладу певного типу права 
провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої 
освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої 
освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, 
науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 
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Рівень акредитації - рівень спроможності вищого 
навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, 
пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації; 

Акредитований напрям - напрям, за яким вищий 
навчальний заклад певного типу отримав право провадити 
освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та 
кваліфікації; 

Акредитована спеціальність - спеціальність відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний 
заклад певного типу отримав право провадити освітню 
діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації; 

Акредитований вищий навчальний заклад - вищий 
навчальний заклад, що визнаний спроможним провадити освітню 
діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за 
напрямами і спеціальностями відповідних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше двох третин з яких є 
акредитованими. 

 

3.2. Принципи діяльності вищих навчальних закладів  
 

Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального 
закладу здійснює його керівник - ректор (президент), начальник, 
директор тощо. 

Керівник вищого навчального закладу в межах наданих 
йому повноважень: вирішує питання діяльності вищого 
навчального закладу; затверджує його структуру і штатний 
розпис; видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання 
всіма працівниками і структурними підрозділами вищого 
навчального закладу; представляє вищий навчальний заклад у 
державних та інших органах, відповідає за результати його 
діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого 
перебуває вищий навчальний заклад; є розпорядником майна і 
коштів; виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, 
відкриває банківські рахунки; приймає на роботу та звільняє з 
роботи працівників; забезпечує охорону праці, дотримання 
законності та порядку; визначає функціональні обов’язки 
працівників; формує контингент осіб, які навчаються у вищому 
навчальному закладі; відраховує та поновлює на навчання осіб, 
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які навчаються у вищому навчальному закладі; контролює 
виконання навчальних планів і програм; контролює дотримання 
всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; забезпечує 
дотримання службової та державної таємниці; здійснює контроль 
за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та 
культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і 
здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників 
навчально-виховного процесу та інших працівників вищого 
навчального закладу; разом із профспілковими організаціями 
подає на затвердження вищому колегіальному органу 
громадського самоврядування вищого навчального закладу 
правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після 
затвердження підписує його. 

Керівник вищого навчального закладу відповідає за 
провадження освітньої діяльності у вищому навчальному 
закладі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і 
збереження будівель та іншого майна. 

Для вирішення основних питань діяльності відповідно до 
статуту керівник вищого навчального закладу створює робочі та 
дорадчі органи, а також визначає їх повноваження. 

Керівник вищого навчального закладу щорічно звітує 
перед власником (власниками) або уповноваженим (ними) 
органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування вищого навчального закладу. 

Керівник вищого навчального закладу відповідно до 
статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм 
заступникам та керівникам структурних підрозділів. 

При виході на пенсію з посади керівника вищого 
навчального закладу керівник, який пропрацював на цій посаді 
не менше двох термінів підряд, може бути призначений на 
посаду почесного ректора (президента), начальника, директора 
тощо вищого навчального закладу із виплатою грошового 
утримання за рахунок навчального закладу в розмірі заробітної 
плати, яку він отримував перед виходом на пенсію. 

Призначення почесного ректора (президента), начальника, 
директора тощо вищого навчального закладу здійснюється у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Умови 
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призначення та виплати грошового утримання визначаються у 
статуті вищого навчального закладу. 

Керівництво факультетом здійснює декан. Декан 
факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм 
заступникам. 

Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності 
факультету. Розпорядження декана є обов’язковими для 
виконання всіма працівниками факультету і можуть бути 
скасовані керівником вищого навчального закладу. Керівник 
вищого навчального закладу відміняє розпорядження декана, які 
суперечать закону, статутові вищого навчального закладу чи 
завдають шкоди інтересам вищого навчального закладу. 

Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач 
відділенням призначається на посаду керівником вищого 
навчального закладу з числа педагогічних працівників, які мають 
повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи. 

Завідувач відділенням забезпечує організацію 
навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і 
програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних 
предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів. 

Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним 
органом вищого навчального закладу третього або четвертого 
рівня акредитації і утворюється строком до п’яти років (для 
національного вищого навчального закладу - строком до семи 
років). 

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету 
вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів 
акредитації. 

У вищому навчальному закладі третього або четвертого 
рівня акредитації можуть бути створені вчені ради інших 
структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються 
керівником вищого навчального закладу. 

У національному вищому навчальному закладі в 
обов’язковому порядку створюється Наглядова рада. 

Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку 
вищого навчального закладу, надає допомогу його керівництву в 
реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, 
здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

вищого навчального закладу, забезпечує ефективну взаємодію 
вищого навчального закладу з органами державного управління, 
науковою громадськістю, суспільно-політичними та 
комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти. 

Склад Наглядової ради національного вищого навчального 
закладу затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Положення про Наглядову раду національного вищого 
навчального закладу затверджує голова Наглядової ради за 
погодженням із спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. 

Термін повноваження Наглядової ради становить не менше 
ніж три роки, але не більше ніж п’ять років. 

Наглядова рада може бути створена також у вищому 
навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації за 
погодженням із спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або іншим 
центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого 
знаходиться вищий навчальний заклад. 

Для вирішення поточних питань діяльності вищого 
навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації 
створюються робочі органи: ректорат; деканати; приймальна 
комісія. 

Положення про робочі органи затверджуються наказом 
керівника вищого навчального закладу відповідно до статуту 
вищого навчального закладу. 

Для вирішення поточних питань діяльності вищого 
навчального закладу першого або другого рівня акредитації 
створюються робочі органи: адміністративна рада; приймальна 
комісія. 

Дорадчим органом вищого навчального закладу першого 
або другого рівня акредитації є Педагогічна рада. Педагогічну 
раду очолює керівник вищого навчального закладу. До складу 
Педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі 
відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови предметних 
(циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер. 

Також, дорадчу функцію виконує студентське 
самоврядування. 
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Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються 
наказом керівника вищого навчального закладу відповідно до 
статуту вищого навчального закладу. 

 

3.3. Головні завдання вищого навчального закладу 

 

Головними завданнями вищої освіти є: 
-  провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка 

забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня 
за обраними ними спеціальностями; 

- для університетів, академій, інститутів - провадження 
наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і 
забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання 
отриманих результатів в освітньому процесі; 

- участь у забезпеченні суспільного та економічного 
розвитку держави через формування людського капіталу; 

- формування особистості шляхом патріотичного, 
правового, екологічного виховання, утвердження в учасників 
освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, 
громадянської позиції та відповідальності, здорового способу 
життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 
сучасних умовах; 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками 
освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; 

- збереження та примноження моральних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень суспільства; 

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього 
і культурного рівня громадян; 

- налагодження міжнародних зв’язків та провадження 
міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва 
і культури; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці 
та сприяння працевлаштуванню випускників. 
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Тема 4. Фундаменталізація та індивідуалізація 
підготовки фінансистів 

 

4.1. Державний стандарт освіти як основний документ, що 
визначає сукупність норм для освітньо-кваліфікаційного рівня 

4.2. Складові державного стандарту освіти: освітня 
(освітньо-кваліфікаційна) характеристика: нормативна та 
варіативна частини змісту освіти  

4.3. Організація навчання за кредитно-модульною 
системою. 

 

4.1. Державний стандарт освіти як основний документ, 
що визначає сукупність норм для освітньо-кваліфікаційного 
рівня 

 

Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, 
студентів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів 
та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів закладів 
освіти, де вони навчаються, а також сприяє здобуттю освіти у 
домашніх умовах. Крім того, держава створює умови громадянам 
України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти. 

Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 
підготовки в Україні встановлюються системою державних 
стандартів вищої освіти. Систему стандартів вищої освіти 

складають: державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти 
вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних 
закладів. Вони є основою оцінки якості вищої освіти та 
професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності 
вищих навчальних закладів незалежно від їхніх типів, рівнів 
акредитації та форм навчання. 

Державний стандарт освіти - це сукупність норм, які 
визначають вимоги до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного 
рівня. Основною функцією державного стандарту освіти є 
забезпечення досягнення і підтримання ВНЗ високого рівня 
вищої освіти через реалізацію нормативної частини змісту освіти 
та самооцінки чи державної оцінки результатів роботи. Державні 
стандарти вищої освіти розробляються з кожного напряму 
підготовки (спеціальності) для різних освітньо-кваліфікаційних 
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рівнів і є основою оцінки освітнього та 
освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм 
одержання освіти. 

Державний стандарт вищої освіти включає: 
Перелік кваліфікацій за відповідними 

освітньо-кваліфікаційними рівнями містить перелік назв 
кваліфікацій, які визначаються через професійні назви робіт, що 
мають виконувати фахівці певного освітньо-кваліфікаційного 
рівня на первинних посадах. 

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, містить 
перелік назв напрямів, що відображають споріднений зміст 
вищої освіти і професійної підготовки, та перелік назв 
спеціальностей, що відображають неповторювані узагальнені 
об’єкти діяльності або виробничі функції та предмети діяльності. 

Вимоги до освітніх рівнів вищої освіти містять вимоги до 
рівня сформованості у особи соціальних і громадянських якостей 
з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, 
а також вимоги до формування у неї патріотизму до України та 
до знання української мови. 

Вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти 
містять вимоги до професійної підготовки фахівців з 
урахуванням суспільного поділу праці. 

Перелік кваліфікацій за відповідними 
освітньо-кваліфікаційними рівнями, вимоги до освітніх та 
освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти затверджуються 
Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі 
освіти і науки, погодженим із спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у галузі праці та 
соціальної політики. 

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, 
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади у галузі освіти і науки. 
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Порядок розроблення стандартів вищої освіти та внесення 
змін до них, а також здійснення контролю за їх дотриманням 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

4.2. Складові державного стандарту освіти: освітня 
(освітньо-кваліфікаційна) характеристика: нормативна та 
варіативна частини змісту освіти  

 

Галузеві стандарти вищої освіти містять складові: 
- освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників 

вищих навчальних закладів; 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

вищого навчального закладу відображає цілі вищої освіти та 
професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі 
галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, 
інших соціально важливих якостей, систему виробничих функцій 
і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників 
вищих навчальних закладів затверджуються спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у галузі праці та 
соціальної політики. 

- освітньо-професійні програми підготовки; 
Освітньо-професійна програма підготовки визначає 

нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за 
певним напрямом або спеціальністю відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, 
обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця. 

Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади у галузі освіти і науки. 

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки встановлюється відповідно до 
визначеного рівня професійної діяльності. 

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки молодшого спеціаліста для осіб, які мають 
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повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний 
рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, 
зменшується на один рік. 

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки бакалавра для осіб, які мають 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 
відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, 
може зменшуватися до двох років. 

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною 
програмою підготовки магістра для осіб, які мають 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідною 
спеціальністю, не може перевищувати одного року. 

Нормативний термін навчання фахівців 
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра 
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань визначається 
відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у 
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням 
із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади у галузі освіти і науки. 

Якщо вищий навчальний заклад має відповідні угоди з 
навчальними закладами іноземних держав, що передбачають 
взаємовизнання документів про вищу освіту за умови інших 
термінів навчання, такі терміни можуть бути встановлені 
відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у 
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням 
із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади у галузі освіти і науки. - засоби діагностики якості вищої 
освіти. 

Засоби діагностики якості вищої освіти визначають 
стандартизовані методики, які призначені для кількісного та 
якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості 
знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та грома-

дянських якостей. 
Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються 

для встановлення відповідності рівня якості вищої освіти 
вимогам стандартів вищої освіти і затверджуються спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
освіти і науки. 
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Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів 
включають: 

- перелік спеціалізацій за спеціальностями; 
Вищі навчальні заклади визначають спеціалізації за 

спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців 
освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, 
спеціаліста та магістра. Назви спеціалізацій за спеціальностями 
відображають відмінності у засобах, умовах та продуктах 
діяльності в межах спеціальності. 

- варіативні частини освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускників вищих навчальних закладів; 

- варіативні частини освітньо-професійних програм 
підготовки; 

- варіативні частини засобів діагностики якості вищої 
освіти; 

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускників вищих навчальних закладів, 
освітньо-професійних програм підготовки та засобів діагностики 
якості вищої освіти забезпечують підготовку фахівців за 
спеціалізаціями за спеціальностями з урахуванням особливостей 
суспільного поділу праці в Україні та мобільності системи освіти 
щодо задоволення вимог ринку праці. 

Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних 
характеристик випускників вищих навчальних закладів, 
освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики 
якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних ди-

сциплін визначається вищим навчальним закладом у межах 
структури та форми, встановлених спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. 

- навчальні плани; 
Навчальні плани визначають графік навчального процесу, 

перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, 
форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також 
форми проведення підсумкового контролю. 

- програми навчальних дисциплін. 
Програми навчальних дисциплін визначають їх 

інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, 
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перелік рекомендованих підручників, інших методичних та 
дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби 
діагностики успішності навчання. 

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін 
розробляються вищим навчальним закладом відповідно до 
освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються 
керівником вищого навчального закладу. 

Вміння (навички) - здатність виконувати дії (реалізувати 
бізнес-процес тощо) відповідно до заданих критеріїв (якості 
тощо), що надбана в процесі навчання або „життєвої практики». 

До вміння відноситься також і здатність до „розумових» 
дій, наприклад, вміння створювати інновації. 

З точки зору психології, навичка - психічне новоутворення, 
підконтрольне свідомості і вироблене шляхом вправ, завдяки 
якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, з 
належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та 
нервово-психологічної енергії. 

Знання - форма існування і систематизації результатів 
пізнавальної діяльності людини. Виділяють різні види знання: 
наукове, повсякденне (здоровий глузд), інтуїтивне, релігійне та 
інші. Повсякденне знання служить основою орієнтації людини в 
навколишньому світі, основою її повсякденної поведінки і 
передбачення, але звичайно містить помилки і протиріччя. 
Науковому знанню властиві логічна обґрунтованість, 
доведеність, відтворення результатів, прагнення до усунення 
помилок і подолання суперечок. 

Знання є суб’єктивним образом, об’єктивною реальністю, 
тобто адекватне віддзеркалення зовнішнього і внутрішнього 
світу в свідомості людини у формі уявлень, понять, думок, 
теорій. 

Знання у широкому сенсі - сукупність понять, теоретичних 
побудов і уявлень. 

Знання у вузькому сенсі - дані, інформація. 
Знання (предмету) - упевнене розуміння предмету, уміння 

самостійно поводитися з ним, розбиратися в ньому, а також 
використовувати для досягнення поставленої мети. 

Знання в теорії штучного інтелекту - сукупність даних (у 
індивідуума, суспільства або у системи штучного інтелекту) про 
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світ, що включають інформацію про властивості об’єктів, 
закономірності процесів і явищ, а також правила використання 
цієї інформації для ухвалення рішень. Правила використання 
включають систему причинно-наслідкових зв’язків. Головна 
відмінність знань від даних полягає в їх активності, тобто поява в 
базі нових фактів або встановлення нових зв’язків може стати 
джерелом змін в ухваленні рішень. 

Знання фіксується в знаках природних і штучних мов. 
Знання протилежне незнанню, тобто відсутності перевіреної 
інформації про що-небудь. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - 

характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості 
знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність 
виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного рівня 
професійної діяльності. 

В Україні розрізняють наступні освітньо-кваліфікаційні 
рівні (згідно з відповідними освітньо-професійними 
програмами): 

- кваліфікований робітник; 
- молодший бакалавр; 
- бакалавр; 
- спеціаліст (до 2016 року); 
- магістр. 
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кваліфікованих 

робітників та фахівців з вищою освітою здійснюється за 
відповідними освітньо-професійними програмами 
післядипломної підготовки. 

Навчальні заклади відповідно до потреб народного 
господарства в межах ліцензованого обсягу прийому на 
відповідний напрям підготовки чи спеціальність здійснюють на 
конкурсній основі прийом на навчання за освітньо-професійними 
програмами підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з 
вищою освітою. 

Освітньо-професійні програми підготовки кваліфікованих 
робітників та фахівців з вищою освітою відповідних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів - це державні документи, які 
визначають зміст та нормативний термін навчання і передба-
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чають відповідні форми контролю та державної атестації. 
Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються 
Міносвіти. 

Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 
підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які 
є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня 
громадян незалежно від форм одержання освіти. 

Контроль за рівнем освітньої та фахової підготовки, яку 
здобуває особа у процесі засвоєння змісту навчання, і визначення 
його відповідності встановленим у змісті освіти вимогам 
здійснюються в установленому порядку. 

Зміст освіти встановлюється в освітньо-кваліфікаційних 
характеристиках та інших актах органів управління освітою і 
змінюється відповідно до рівня розвитку науки, культури, 
виробництва, суспільства. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з 
вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів - це 
державні документи, які визначають цілі освіти у вигляді 
системи виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, 
необхідних для вирішення цих задач. 

Термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту 
освітньо-професійної програми для заочної та інших форм 
навчання визначається навчальним закладом і може 
перевищувати нормативний термін навчання не більше, ніж на 20 
відсотків. 

Навчальні заклади самостійно визначають перелік та зміст 
вибіркових навчальних дисциплін освітньо-професійних 
програм, а також розробляють структурно-логічну схему 
навчання, робочі програми нормативних навчальних дисциплін. 

Переліки робітничих професій, а також напрямів і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою у 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями, та зразки документів про здобуття освіти і певної 
кваліфікації та порядок їх видачі затверджує Кабінет Міністрів 
України. 

Умови прийому на навчання за освітньо-професійними 
програмами підготовки кваліфікованих робітників 
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розробляються і затверджуються Міносвіти в установленому 
порядку. 

Правила прийому на навчання за освітньо-професійними 
програмами підготовки фахівців з вищою освітою 
встановлюються вищим навчальним закладом відповідно до 
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 
та Типових умов прийому до вищих навчальних закладів, які 
розробляються і затверджуються Міносвіти в установленому 
порядку. 

Здобуття відповідної кваліфікації фахівця підтверджується 

державною атестацією, яка здійснюється державною 
екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією на підставі 
результатів державних іспитів та (або) захисту кваліфікаційної 
роботи після виконання відповідної освітньо-професійної 
програми підготовки кваліфікованого робітника, молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра. 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, 
отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти 
та кваліфікації. Особи, які мають не менше 75 відсотків 
відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної 
підготовки з оцінками «добре» з інших дисциплін та з оцінками 
«відмінно» за результатами державної атестації, отримують 
документи встановленого зразка про здобуття освіти та 
кваліфікації з відзнакою. 

Особи, які не пройшли державної атестації після 
завершення навчання, отримують відповідний документ. 

В Україні сьогодні функціонує багатоступінчаста 
освіта: молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст (до 2016 року), 
магістр.  

Основними державними нормативними документами, на 
основі яких здійснюється підготовка сучасного фахівця, є 
освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна 
програма. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 
вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним 
документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто 
відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, 
визначається місце фахівця в структурі галузей економіки 
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держави і вимоги до його компетентності, інших соціально 
важливих властивостей та якостей. 

Основні властивості освітньо-кваліфікаційної 
характеристики такі: освіта повинна бути динамічною, 
відповідати соціальним і сучасним вимогам до фахівця, 
знайомити з багатогранністю наукових проблем вибраної ним 
спеціальності, із складністю і багатоплановістю шляхів їх 
вирішення. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підкреслює 
необхідність набуття знань зі всього комплексу предметів. 
Професійна підготовка повинна бути обґрунтуванням широти 
охоплення (переліку) предметів, аргументуванням їх включення. 
Основна причина великого переліку предметів, що підлягають 
вивченню студентами - різноманітність фінансових проблем, які 
зобов’язаний буде вирішувати майбутній фахівець-фінансист. 
Останнє доцільно розглянути у вигляді «проблемної ситуації». 
Тоді всебічний аналіз цієї ситуації покаже, що: 

- вирішити завдання підготовки висококваліфікованого 
фахівця без знання дидактичних законів немає можливості, а для 
цього необхідні знання філософії, тобто необхідне включення в 
навчальний план такої дисципліни як філософія; 

- не можна це завдання вирішити і без взаємозв’язку 
суспільної і особової свідомості, економічних законів розвитку 
суспільства, а це зумовлює необхідність включення комплексу 
суспільних дисциплін; 

- не можна вирішити аналізовану проблемну ситуацію без 
знання різних способів моделювання і прогнозування та без 
уміння користування ПК, а це математика і весь комплекс 
навчальних дисциплін цього профілю; 

- можливість співвідносити свої варіанти рішення 
проблеми з тими, що є за кордоном і вимагає вивчення іноземної 
мови, звичайно, за бездоганного знання, в першу чергу державної 
мови; 

- розуміння місця і ролі людини у виникненні проблем 
забезпечує психологія; 

- успіх пропаганди своїх і інших знань залежить від 
педагогічних дисциплін; 
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- знання основних закономірностей формування своєї 
пізнавальної активності визначає процес самовиховання і 
самоосвіти, наукову організацію праці і т.д. 

Отже, освітньо-кваліфікаційна характеристика є могутнім 
інтенсифікатором пізнавальної активності. Головне, вона 
виступає і як елемент, і як процес, як спосіб формування стійких 
переконань, потреб в рівноцінності засвоєння всіх навчальних 
предметів програми навчання. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює 
професійний статус фахівця-фінансиста - того, що випускається 
вищою школою за денною, вечірньою, заочною і дистанційною 
формами навчання, а також кваліфікаційні вимоги, що 
висуваються до нього. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика повинна 
застосовуватися при прогнозуванні потреб у фахівцях, при 
плануванні підготовки, обґрунтуванні складу і спеціалізацій, 
організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних 
закладах, розподілі, розстановці і вивченні професійного 
використання випускників ВНЗ України. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівця - 

державний нормативний документ, в якому узагальнюється зміст 
навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня 
освітньої і професійної підготовки фахівця з певної 
спеціальності, певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Згідно з Лісабонською конвенцією (1997р.) Програма 
вищої освіти - це курс навчання, який визнається уповноваженою 
стороною як складова її системи освіти, після завершення якої 
видається кваліфікація вищої освіти. На наш погляд, таке 
означення є прагненням багатьох зарубіжних країн і нашої країни 
в наш час максимально наблизитись до виконання «критерію 
Троу» - охоплення цим рівнем навчання понад 50% молоді 
відповідного віку. Відомо, що деякі країни вже перевершили 
його - Канада, США, Австралія, Японія, Сінгапур і передові 
країни ставлять перед собою завдання вивести на рівень вищої 
освіти практично всіх представників нових поколінь. 

Бакалавр повинен вільно володіти державною мовою, 
професійно використовувати одну з іноземних мов, вміти 
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самостійно добувати нові знання, мати бездоганну обізнаність з 
питань історії України, філософії, політології, основ 
правознавства, основ педагогіки і психології, етики і естетики. 
Він повинен досконало володіти базовим обсягом знань з вищої 
математики, фізики, хімії, біології, обчислювальної техніки, а 
також мати досконалі знання із більш вузьких дисциплін 
економічного та фінансового спрямування.  

Бакалавр повинен мати високі моральні якості, навички 
організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати 
виважені професійні рішення з урахуванням близьких і 
віддалених фінансових наслідків. 

Бакалавр фінансів повинен володіти на встановленому 
рівні сукупністю видів діяльності на відповідних посадах і 
компетентно вирішувати професійні фінансові завдання 
відповідно цим посадам. Тому, крім всього, важливе значення для 
підготовки бакалавра фінансів також мають навчальні та 
виробничі фінансові практики протягом всіх років. 

Підготовка висококваліфікованого бакалавра з фінансів 
завершується державним іспитом із спеціальності та захистом 
бакалаврської дипломної роботи на засіданні Державної 
екзаменаційної комісії. 

 

4.3. Організація навчання за кредитно-модульною 
системою 

 

Основними ознаками, визначальними елементами 
кредитно-модульної технології навчання є поняття кредиту і 
модуля. Якщо в кредитах визначають оптимальний час повного 
навчального навантаження студента для засвоєння змісту на-

вчальної дисципліни чи курсу, то модуль, як одиниця 
вимірювання змісту, дає змогу змоделювати іншу, більш 
продуктивну технологію навчання, яка дає можливість 
засвоювати зміст навчальної дисципліни не урочними порціями, 
не семестровими відрізками, а логічно завершеними частинами 
(модулями). 

Модуль - міра знань. Модульне навчання - це пакет 
науково-адаптованих програм для індивідуального вивчення, що 
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забезпечує навчальні досягнення студентів з різним рівнем 
попередньої підготовки. 

Основні принципи модульності. 
- наявність самостійної групи знань, якими оволодівають 

студенти за допомогою дидактично доцільних засобів; 
- формування самостійно спланованої, цілісної одиниці 

навчальної діяльності, яка сприяла б досягненню студентом чітко 
визначених цілей. 

Введення модульної технології навчання істотно змінює 
навчальний процес, який розглядається як цілісний алгоритм 
організації ефективного засвоєння знань та умінь. Модуль, як 
цілісна сукупність взаємозв’язаних знань, має певну протяжність 
в часі (аудиторне навчання і самостійна робота). Оптимальна 
кількість часу модуля дає змогу реалізувати психологічні вимоги 
до засвоєння знань. Зміст модуль но-розвиваючого навчання 
визначається цілісною системою змістових модулів, що 
зафіксована у модульній програмі того або іншого навчального 
курсу. 

Принципи формування модульних програм: 
- цільове призначення інформаційного матеріалу; 
- поєднання комплексних інтегруючих і окремих 

дидактичних цілей; 
- повнота навчального матеріалу в модулі; 
- відносна самостійність елементів модуля; 
- реалізація зворотного зв’язку; 
- оптимальна передача інформаційного і методичного 

матеріалу. 
Модульна технологія забезпечує дотримання 

психолого-педагогічних вимог 

до організації засвоєння визначеної сукупності знань, 
оперативне управління навчальним процесом, а також спонукає 
студентів до систематичної навчальної праці і робить її 
посильною. Крім того, модульна технологія передбачає не лише 

організацію повного засвоєння визначених знань, а й дієвий 
контроль за станом їхнього засвоєння кожним студентом. 
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Запровадження кредитно-модульної системи в 
навчальному процесі є важливим фактором для стимулювання 
ефективної роботи викладача і студента, збільшення часу їх 
безпосереднього індивідуального спілкування в процесі 
навчання. Модульна організація змісту навчальної дисципліни 
вимагає від студента глибокої аналітико-логічної роботи над 
змістовим наповненням дисципліни і забезпечує зростання у 
студентів мотивації до систематичного і неформального 
навчання. Студент вчиться сам, а викладач здійснює мотивоване 
управління навчанням, що значно піднімає одночасно свободу і 
відповідальність як з однієї, так і з іншої сторони. Викладач 
відчуває відповідальність за правильно скоординований 
напрямок і методику засвоєння матеріалу, а студент усвідомлює, 
що кінцевий результат залежатиме лише від нього самого. 

Суттєвою особливістю модульного навчання у вищій 
школі є свобода дій, якою користується студент при 
самостійному вивченні матеріалу і його активна позиція. За умов 
модульності студент дістав право вибору шляхів індивідуального 
навчання - кредитно-модульна система організації навчального 
процесу передбачає, що значна кількість матеріалу дається на 
самостійне вивчення. Студент, який навчається індивідуально, 
має ряд переваг: 

- набуття функцій самостійного здобуття знань; 
- пошук раціональних форм запам’ятовування навчального 

матеріалу; 
- розвиток вольових зусиль, навичок самоконтролю; 
- оволодіння методикою побудови структурної схеми 

навчального предмета, лаконічного конспектування. 
Тобто, при такій організації навчання визначальною є 

діяльність студента, а не викладача. Це в свою чергу спонукає до 
зростання відповідальності студентів в процесі засвоєння ними 
необхідного матеріалу. Саме модульна технологія навчання 
забезпечує стимулюючу, розвиваючу і особистісно-творчу 
функції одержання знань, їх самостійність і мобільність, що є 
основою підготовки компетентного фахівця. 
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Організація навчання за кредитно-модульною системою 

Нормативною базою роботи за кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу (КМСОНП) є 
відповідні накази МОН України, Положення про організацію 
навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки 
фахівців, накази і розпорядження ректора ВНЗ. Основою 
впровадження КМСОНП є державні стандарти освіти, галузеві 
стандарти освіти та стандарти освіти ВНЗ. 

Метою впровадження КМСОНП є реалізація положень 
Болонської декларації, інтенсифікація навчального процесу, 
підвищення мотивації щодо підвищення якості вищої освіти 
учасників навчально-виховного процесу, підвищення якості 
підготовки фахівців і забезпечення на цій основі 
конкурентоспроможності випускників ВНЗ України на ринку 
праці. 

Основними завданнями КМСОНП є: 
- адаптація принципів ЕСТS до системи вищої освіти 

України для забезпечення мобільності студентів у процесі 
навчання та гнучкості підготовки фахівців, із врахуванням 
швидкозмінних вимог національного та міжнародного ринків 
праці; 

- забезпечення можливості навчання студента за 
індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної 
програми, що сформована на основі вимог замовників та 
побажань студента і сприяє його саморозвитку і, відповідно, 
підготовці до життя у демократичному суспільстві; 

- стимулювання учасників навчального процесу з метою 
досягнення високої якості вищої освіти; 

- унормування порядку надання можливості студентові 
отримати професійні кваліфікації відповідно до ринку праці. 

КМСОНП - це модель організації навчального процесу, яка 
ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та 
залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). 
Структурно-діяльнісними елементами системи є: 

- кредит - одиниця обсягу та вимірювання результатів 
навчання, досягнутих на певний момент виконання програми 
навчання, - система змістових модулів, які з урахуванням 
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засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно 
психофізичних норм засвоєння при використанні форм, методів і 
способів навчання), можуть бути засвоєні за 24-54 години 
навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної роботи 
студента за тиждень); 

- заліковий кредит - одиниця виміру навчального 
навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або 
блоку змістових модулів; 

- модуль - задокументована завершена частина 
освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, 
практики, державної атестації), що реалізується відповідними 
формами навчального процесу; 

- змістовий модуль - система навчальних елементів, що 
поєднана за ознакою відповідності певному навчальному 
об’єктові; 

- навчальний елемент - автономний навчальний матеріал, 
призначений для засвоєння елементарної одиниці знання або 
уміння, який використовується для самонавчання або навчання 
під керівництвом викладача. Навчальний елемент починається з 
декларації про той об’єм знань і умінь, яким повинна оволодіти 
особа, що навчається; містить відповідний теоретичний матеріал, 
різні тести і вправи і, як правило, закінчується тестом «Перевірка 
досягнень», результати якого свідчать про рівень засвоєння 
змісту певного матеріалу. Навчальні елементи групуються в 
змістові модулі, що є основними структурними одиницями 
навчальної дисципліни; 

- навчальний об’єкт - обсяг навчальної інформації, яка має 
самостійну логічну структуру і зміст та дає можливість 
оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності; 

- нормативні змістові модулі - змістові модулі, необхідні 
для виконання вимог нормативної частини 
освітньо-кваліфікаційної характеристики. Сукупність 
нормативних змістових модулів визначає нормативну 
(обов’язкову) складову індивідуального навчального плану 
студента; 
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- трансфер кредитів - «перенесення кредитів» у розумінні 
визнання в закладах країни А, чи в закладах іншої країни Б, де 
були задокументовані ці кредити. КМСОНП забезпечує 
порівняння результатів навчання студентів у різних навчальних 
закладах; стимулює академічну мобільність студентів (перехід 
студентів з одного вищого навчального закладу до іншого, 
навчання за кордоном, зміну напряму навчання). 

 

Тема 5. Форми, види і методи навчання та контролю у 
вищій школі 

 

5.1. Форми навчання у вищому навчальному закладі: 
денна, вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна  

5.2. Види навчальних занять: лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації  

5.3. Система організації науково-дослідної роботи 
студентів 

 

5.1. Форми навчання у вищому навчальному закладі: 
денна, вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна  

 

Громадяни України мають право на освіту в усіх 
державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, 
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру 
занять, світоглядних переконань, належності до партій, став-

лення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця 
проживання та інших обставин. Це право забезпечується: 

- розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на 
державній та інших формах власності, наукових установ, 
закладів післядипломної освіти; 

- відкритим характером закладів освіти, створенням умов 
для вибору профілю навчання і виховання відповідно до 
здібностей та інтересів громадянина; 

- різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, 
екстернатом, а також педагогічним патронажем. 
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Форми навчання та організації навчального процесу у 
вищих навчальних закладах 

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за 
такими формами: денна (очна); вечірня; заочна, дистанційна; 
суботня; екстернатна. 

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання 
за відповідними формами визначаються можливостями 
виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців 
певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

При цьому екстернатна форма навчання - особлива форма 
навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних 
дисциплін, складання у вищому навчальному закладі заліків, 
екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, 
передбачених навчальним планом. 

Форми організації навчального процесу. Навчальний 
процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких 
формах: навчальні заняття; самостійна робота; практична 
підготовка; контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних 
закладах є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, 
індивідуальне заняття, майстер-класове заняття; консультація. 

Вищим навчальним закладом може бути встановлено інші 
види навчальних занять. 

Громадяни України мають право на освіту в усіх 
державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, 
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру 
занять, світоглядних переконань, належності до партій, став-

лення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця 
проживання та інших обставин. Це право забезпечується: 

-розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на 
державній та інших формах власності, наукових установ, 
закладів післядипломної освіти; 

-відкритим характером закладів освіти, створенням умов 
для вибору профілю навчання і виховання відповідно до 
здібностей та інтересів громадянина; 

-різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, 
екстернатом, а також педагогічним патронажем. 
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Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, 
студентів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів 
та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів закладів 
освіти, де вони навчаються, а також сприяє здобуттю освіти у 
домашніх умовах. Крім того, держава створює умови громадянам 
України для реалізації їх права на здобуття вищої освіти. 

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за 
такими формами: 

- денна (стаціонарна); 
- вечірня; 
- заочна (дистанційна); 
- екстернат. 
Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою 

здобуття певного рівня освіти або кваліфікації (з відривом від 
виробництва). Цей вид навчання є традиційним, найбільш 
розповсюдженим і представляє собою навчання знанням, вмін-

ням та навичкам за схемою: «вивчення 
нового-закріплення-контроль-оцінка». Організація навчального 
процесу на денній (стаціонарній) формі навчання здійснюється 
ВНЗ згідно з державним стандартом освіти і Положенням про 
організацію начального процесу у вищих навчальних закладах, 
затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2 червня 
1993 р., № 161. 

Вечірня і заочна (дистанційна) форми навчання є формами 
здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від 
виробництва. Організація навчального процесу на вечірній і 
заочній (дистанційній) формі навчання здійснюється ВНЗ згідно 
з державним стандартом освіти і Положенням про організацію 
навчального процесу у ВНЗ з урахуванням передбачених чинним 
законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з 
навчанням. 

Дистанційне навчання (ДН) - це отримання освітніх послуг 
без відвідування ВНЗ; за допомогою сучасних 
інформаційно-технічних технологій та систем комунікацій, 
таких як електронна пошта та Вікіпедії. ДН відкриває великі 
можливості для студентів-інвалідів: отримавши навчальні 
матеріали у електронному або друкованому вигляді з 
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використанням телекомунікативних мереж, студент може 
оволодіти знаннями вдома. Комп’ютерні системи можуть 
проекзаменувати студента, виявити помилки, дати рекомендацію 
тощо. 

Екстернат є особливою формою навчання осіб, які мають 
відповідний освітній (кваліфікаційний) рівень, для здобуття 
ними певного рівня освіти або кваліфікації шляхом самостійного 
вивчення навчальних дисциплін і складання у ВНЗ заліків, екза-

менів та інших форм підсумкового контролю, передбачених 
навчальним планом. 

Перелік напрямків підготовки (спеціальностей) і ВНЗ, де 
організовується екстернат, визначається Міністерством освіти і 
науки. Організація навчального процесу у екстернаті 
здійснюється ВНЗ згідно з державним стандартом освіти і 
Положенням про організацію навчального процесу у ВНЗ у 
терміни, передбачені графіком навчального процесу для денної, 
вечірньої і заочної форм навчання. 

 

5.2. Види навчальних занять: лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські та індивідуальні заняття, 
консультації  

 

Навчальна лекція - це логічно вивершений, науково 
обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або 
науково - методичного питання, ілюстрований, при необхідності, 
засобами наочності та демонстрацією дослідів. 

Семінар - це один з видів занять, головна мета якого 
полягає в наданні студентам можливості практичного 
використання теоретичних знань в умовах, які моделюють форми 
діяльності науковців, а також предметний і соціальний контексти 
цієї діяльності. 

Практичне заняття - форма навчального заняття, за якої 
викладач організовує детальний розгляд студентами окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння 
та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального 
виконання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, за якої 
студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні 
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або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного 
підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної 
дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним 
устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 
вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 
досліджень у конкретній предметній галузі. 

Консультація — це один із видів навчальних занять. Вона 
проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі 
теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних 
теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Самостійна робота студентів - це специфічний вид 
навчання, головною метою якого є формування самостійності 
суб'єкта, що вчиться, формування його знань, вмінь і навичок; 
здійснюється безпосередньо через зміст і методи всіх видів 
навчальних занять. 

Навчальна дисципліна складається із декількох залікових 
кредитів, кількість яких визначається змістом та формами 
організації навчального процесу. 

Заліковий кредит - це завершена задокументована частина 
змісту навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як 
правило, завершується підсумковим оцінюванням (тестування, 
залік або семестровий екзамен). Заліковий кредит складається із 
модулів (частина програми навчальної дисципліни поєднана із 
формами навчання - лекційні, практичні, семінарські, 
лабораторні та індивідуальні заняття, навчальні практики та 
консультації, виконання самостійних завдань студентів та інші 
форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності 
студентів), кожний з яких у свою чергу складається із змістових 
модулів (одна або декілька тем). 

Кількість балів за весь курс по кожній навчальній 
дисципліні - 100. Схему розподілу балів, що присвоюються 
студентам по окремих дисциплінах, наведено на рис.8.1 

Слід зауважити, що кількість балів за окремі види робіт 
можуть бути різні по кожній конкретній дисципліні - вони 
залежать від навчального обсягу дисципліни. 

Зарахування змістових модулів (призначення залікових 
кредитів) студенту проводиться за умови виконання ним всіх 
вимог, визначених у програмі навчальної дисципліни (змістового 
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модуля) і описаних в інформаційному пакеті, після підсумкової 
атестації з даного змістового модуля. 

В академічних журналах, заліково-екзаменаційних 
відомостях; залікових книжках, академічній довідці в графі 
«Години» (у тих документах, де вона є) через дріб зазначається 
кількість кредитів ЕСТS (наприклад, 54/1,5 кредиту ЕСТS, у За-

коні «Про вищу освіту» від 2014 року на 1 кредит виділятиметься 
30 годин), а в графі «Оцінка» через дріб - оцінка за шкалою ЕСТS 

(табл. 4.1). З дисциплін, що мають формою контролю залік, 
виставляється диференційована оцінка за шкалою ЕСТS - 

наприклад, «добре»/»ВС», або «зараховано»/оцінка за шкалою 
ЕСТS. 

Таблиця 5.1 

Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною 
системою 

За шкалою 
ЕСТS 

За національною 
шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 
в балах Екзамен Залік 

А відмінно відмінно зараховано 90-100 

ВС добре добре  75-89 

БЕ задовільно задовільно  60-74 

РХ незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не задовільно не зараховано 35-59 

Р незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
курсом 

1-34 

Примітка: РХ - означає «незадовільно» - необхідно виконати 
певну додаткову роботу для успішного складання: Р - означає 
«незадовільно» - необхідна значна подальша робота. 

 

Кожний змістовний модуль супроводжується перевіркою 
знань студентів, що виражається в тестуванні і оцінці результатів 
у балах. На період адаптації кредитно-модульної системи можуть 
використовуватися і діючі контрольні питання, індивідуальні 
завдання та інші контрольні матеріали, що затверджені і 
використовувалися в навчальному процесі, але необхідно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

встановити шкалу відповідності оцінки результатів за 
100-бальною і п’ятибальною шкалою. 

 

5.3. Система організації науково-дослідної роботи 
студентів 

 

Важливими складовими, що забезпечують ефективність 
проведення будь-якого наукового дослідження, є чітке 
формулювання його теми, мети і завдань виконання. Можливою 
послідовністю, яка може бути рекомендована у процесі 
оформлення загальної характеристики наукового дослідження, є 
послідовність дій, що пропонується нижче. 

На початковому етапі, шляхом критичного аналізу і 
порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) 
обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку 
відповідної галузі науки чи виробництва. При цьому висвітлення 
актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома 
реченнями висловити головне – суть проблеми або наукового 
завдання. 

Далі необхідно коротко викласти зв'язок вибраного 
напрямку досліджень з планами організації, де виконується 
робота, а також з галузевими та (або) державними планами і 
програмами. У науковій роботі обов'язково формулюють мету 
роботи, а також задачі, які необхідно вирішити для досягнення 
поставленої мети. Мета і задачі також формулюються лаконічно, 
без зайвих слів.  

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує 
проблемну ситуацію і обирається для вивчення. Предмет 
дослідження міститься в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового 
процесу співвідносяться між собою, як загальне і часткове. В 
об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом 
дослідження. Саме на нього спрямована основна увага науковця, 
оскільки предмет дослідження визначає тему наукового 
дослідження, яка визначається на титульному аркуші як її назва. 

У кожній науковій роботі обов'язково необхідно навести 

перелік використаних методів дослідження для досягнення 
поставленої мети. Перераховувати їх треба не відірвано від 
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змісту роботи, а коротко і змістовно, визначаючи, що саме 
досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу 
переконатися в логічності та прийнятності вибору саме цих 
методів. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається 
короткою анотацією нових наукових положень (рішень), 
запропонованих автором роботи особисто. Необхідно показати 
відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати 
ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало 
подальший розвиток). Кожне наукове положення чітко 
формулюють, відокремлюючи його основну сутність і 
зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому 
новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і 
сприйматися легко і однозначно (без нагромадження дрібних 
подробиць і таких, що затемнюють його сутність, деталей та 
уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу 
наукового положення у вигляді анотації, коли просто 
констатують, що в роботі зроблено те й те, а сутності і новизни 
положення із написаного виявити неможливо. Зауважимо, що 
описання нових прикладних (практичних) результатів, які 
отримані у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, 
алгоритмів також не може бути віднесеним до загальної 
характеристики роботи. Слід завжди розмежовувати одержані 
наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з 
теоретичного доробку науковця. Усі наукові положення з 
урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною 
основою (фундаментом) вирішеної в дослідницькій роботі 
наукової задачі або наукової проблеми. 

Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, 
необхідно подати інформацію щодо готовності до її 
використання або масштабів використання. В науковій роботі, 
що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове 
використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх 
використання, а в роботі, що має прикладне значення – відомості 
про практичне застосування одержаних результатів або 
рекомендації щодо їх використання. Необхідно дати короткі 
відомості щодо впровадження результатів досліджень із 
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зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм 
реалізації та реквізитів відповідних документів. 

Апробація результатів наукової роботи впроваджується на 
наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах, де 
оприлюднюються результати досліджень. Матеріали, що 
апробовуються на наукових форумах, можуть бути оформлені і 
як усні доповіді (oral), і як стендові (poster). 

Очевидно, що і у наукових доповідях, і у матеріалах 
наукових публікацій особливу увагу треба звернути на особистий 
внесок автора роботи. У випадку використання в дослідженнях 
ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були 
опубліковані наукові праці, необхідно відзначити цей факт з 
обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці 
праці або розробки. 

Методологія науки (гр. methodos – спосіб, метод і logos – 

наука, знання) – це система методологічних і методичних 
принципів і прийомів, операцій і форм побудови наукового 
знання.  

Питання методології досить складне. Багато зарубіжних 
наукових шкіл не розмежовують методологію і методи 
дослідження. У вітчизняній науковій традиції методологію 
розглядають як учення про систему наукових принципів, на 
основі яких базується дослідження і здійснюється вибір 
сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів. Методику 
розуміють як сукупність прийомів дослідження, включаючи 
техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом.  

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, 
методів дослідження, які забезпечують отримання максимально 
об'єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та 
явища. 

Методологія виконує такі функції: 
– визначає способи здобуття наукових знань, які 

відображають динаміку процесів та явищ; 
– передбачає особливий шлях, за допомогою якого може 

бути досягнута науково-дослідна мета; 
– забезпечує всебічність отримання інформації щодо 

процесу чи явища, що вивчається; 
– допомагає введенню нової інформації; 
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– забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію 
термінів і понять у науці; 

– створює систему наукової інформації, яка базується на 
об'єктивних явищах, і логіко-аналітичний інструмент наукового 
пізнання. 

Метод (від грецького methodos – шлях до чого-небудь) – 

в найбільш загальному розумінні означає засіб досягнення мети, 
спосіб дослідження явища, який визначає планомірний підхід до 
їх наукового пізнання та встановлення істини. 

Методика дослідження – це система правил використання 
методів, прийомів та способів для проведення будь-якого дослі-
дження. 

Техніка дослідження – сукупність спеціальних прийомів 
щодо оптимізації і ефективного використання відповідних 
методів дослідження. 

Процедура – послідовність усіх операцій, що складають 
загальну систему дій і способів організації соціально-еконо-

мічного дослідження. Тобто це інтегроване поняття, яке 
стосується системи прийомів збору і обробки 
техніко-економічної інформації. На відміну від методології, 
методи і процедури дослідження – це система формалізованих 
правил формування, обробки і аналізу інформації.  

Залежно від сфери використання методів прийнято 
розрізняти загальнонаукові та конкретно-наукові методи. 

1. Загальнонаукові – діалектичні методи, які є 
найзагальнішими, використовується в переважній більшості наук 
і базуються на загальнонаукових принципах дослідження. 

Виходячи з того, що кожне наукове дослідження може 
відбуватися на двох рівнях: емпіричному (коли здійснюється 
процес накопичення фактів) і теоретичному (на якому 
здійснюється узагальнення знань), загальні методи пізнання 
умовно ділять на три групи: 

1) Методи теоретичного дослідження. 
Формалізація – метод вивчення різноманітних об'єктів 

шляхом відображення їх структури в знаковій формі за 
допомогою штучних мов, наприклад, мовою математики. 

За допомогою логічного методу дослідник на основі 
опрацювання, критичного аналізу і формулювання своїх 
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пропозицій розвиває існуючі теоретичні уявлення або висуває 
нові теоретичні припущення. 

Історичний метод надає можливість для всебічного дослі-
дження явищ і подій у хронологічній послідовності, щоб відкри-

ти їх внутрішні зв'язки та закономірності розвитку. 
2) Методи, що застосовують на емпіричному й 

теоретичному рівнях досліджень. 
Абстрагування – це уявне відвернення від неістотних, 

другорядних ознак предметів і явищ, зв'язків і відношень між 
ними та виділення декількох сторін, які цікавлять дослідника. 
Абстракція являє собою одну з таких сторін форм пізнання, коли 
відбувається перехід від почуттєвого сприймання до уявного 
образу. 

Процес абстрагування проходить два етапи. Перший етап 
передбачає виділення важливого в явищах і встановлення 
незалежності або слабкої залежності досліджуваних явищ від 
певних факторів. Другий етап полягає у тому, що один об'єкт 
замінюється іншим, простішим, котрий виступає „моделлю” 
першого. 

Аналіз – це метод пізнання, який дає змогу поділити 
предмет на частини з метою його детального вивчення. 

Синтез, навпаки, є наслідком з'єднання окремих частин чи 
рис предмета в єдине ціле. 

Аналіз та синтез взаємопов'язані, вони являють собою 
єдність протилежностей. Прямий або емпіричний, аналіз і синтез 
використовуються на стадії поверхового ознайомлення з 
об'єктом. При цьому здійснюється виділення окремих частин 
об'єкта, виявлення його властивостей, проводяться найпростіші 
вимірювання, фіксація безпосередніх даних, що лежать на 
поверхні. Зворотний, або теоретичний, аналіз і синтез широко 
використовуються для вивчення сутності досліджуваного явища. 
Тут операції аналізу і синтезу базуються на деяких теоретичних 
міркуваннях, тобто припущеннях і причинно-наслідкових 
зв'язках різноманітних явищ. 

Індукція являє собою умовивід від часткового до 
загального, від окремих фактів до узагальнень, коли на основі 
знань про частини предметів класу робиться висновок про клас в 
цілому. 
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Дедукція – це такий умовивід, у якому висновок про деякий 
елемент множини робиться на основі знання про загальні 
властивості всієї множини. 

Моделювання – непрямий, опосередкований метод 
наукового дослідження об'єктів пізнання (безпосереднє вивчення 
яких неможливе, ускладнене чи недоцільне), який ґрунтується на 
застосуванні моделі як засобу дослідження. Суть моделювання 
полягає в заміщенні досліджуваного об'єкта іншим, спеціально 
для цього створеним. 

Під моделлю розуміють уявну або матеріально реалізовану 
систему, котра, відображаючи чи відтворюючи об'єкт дослі-
дження, здатна замістити його так, що вона сама стає джерелом 
інформації про об'єкт пізнання. 

3) Методи емпіричного дослідження. 
Спостереження – це систематичне цілеспрямоване, 

спеціально організоване сприймання предметів і явищ 
об'єктивної дійсності, які виступають об'єктами дослідження. 

Опитування дає змогу отримати як фактичну інформацію, 
так і оцінні дані, проводиться в усній або письмовій формі. При 
створенні анкети або плану інтерв'ю важливо сформулювати за-

питання так, щоб вони відповідали поставленій меті. 
Різновидом вибіркового опитування є тестування. Тести 

складають так, щоб однозначно виявити ті чи інші властивості 
опитуваних. 

Порівняння – це процес зіставлення предметів або явищ 
дійсності з метою установлення подібності чи відмінності між 
ними, а також знаходження загального, властивого двом або кіль-

ком об'єктам дослідження. 
Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного 

до загального, а також продукт розумової діяльності, форма 
відображення загальних ознак і якостей об'єктивних явищ. 

Вимірювання – це процедура визначення числового 
значення певної величини за допомогою одиниці виміру. 

Експеримент – апробація знання досліджуваних явищ в 
контрольованих або штучно створених умовах. 

2. Конкретно-наукові методи – сукупність специфічних 
методів кожної конкретної науки, які є базою для вирішення 
дослідницької проблеми. 
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Кореляційно-регресійний аналіз – це процедура для 
вивчення співвідношення між незалежними змінними. Зв'язок 
між цими величинами виявляється у взаємній погодженості 
спостережуваних змін. Обчислюється коефіцієнт кореляції. Чим 
вищим є коефіцієнт кореляції між двома змінними, тим точніше 
можна прогнозувати значення однієї з них за значенням інших. 

Методи експертних оцінок використовується для 
отримання змінних емпіричних даних. Проводиться опитування 
спеціальною групою експертів (5–7 осіб) з метою визначення 
певних змінних величин, необхідних для оцінки досліджуваного 
питання. 

Факторний аналіз дає можливість встановити багатомірні 
зв'язки змінних величин за кількома ознаками. На основі парних 
кореляцій, отриманих у результаті кореляційного аналізу, одер-

жують набір нових, укрупнених ознак – факторів. У результаті 
послідовної процедури отримують фактори другого, третього та 
інших рівнів. Факторний аналіз дає змогу подати отримані ре-

зультати в узагальненому вигляді. 
Метод Монте-Карло (метод статистичного моделювання 

або статистичних іспитів) – це чисельний метод рішення 
складних задач. Цей метод ґрунтується на використанні 
випадкових чисел, що моделюють ймовірнісні процеси. 
Результати вирішення за цим методом дозволяють встановити 
емпіричні залежності досліджуваних процесів. Не викликає 
сумніву той факт, що вирішення задач за методом Монте-Карло 
може бути ефективним лише з використанням швидкодіючих 
ЕОМ. 

Метод морфологічного аналізу ґрунтується на 
застосуванні комбінаторики, тобто на системному дослідженні 
всіх теоретично можливих варіантів, які випливають із 
закономірностей побудови (морфології) об'єкта, що аналізується. 

Методи графічного аналізу передбачають наочне подання і 
відкладання числових величин та їх співвідношень за допомогою 
геометричних знаків, фігур, ліній та інших графічних засобів. 

Методи системного аналізу (дослідження операцій, теорія 
масового обслуговування, теорія керування, теорія множини та 
ін.) широко використовуються останнім часом, що в значній мірі 
обумовлено розвитком ЕОМ, які забезпечують швидке рішення і 
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аналіз складних математичних задач. Під системним аналізом 
розуміють сукупність прийомів і методів для вивчення складних 
об'єктів – систем, що є складною сукупністю елементів 
взаємодіючих між собою. 

Взаємодія елементів системи характеризується прямими і 
зворотними зв'язками. Суть системного аналізу полягає в тому, 
щоб виявити ці зв'язки і встановити їх вплив на поведінку всієї 
системи в цілому. Найчастіше використовують цей підхід при 
вивченні динаміки системи, тобто розвиток цих систем у часі. 
Методи системного аналізу ефективно зарекомендували себе при 
плануванні та організації технології виробничих процесів 
підприємств. 

Системний аналіз здебільшого впроваджують з метою 
оптимізації процесів керування системами, що полягає у виборі 
оптимального варіанта керування (тобто такого процесу, при 
якому досягається мінімальне або максимальне значення заданої 
(обраної) характеристики процесу, який має назву критерію 
оптимізації). Математично правильна постановка завдання 
оптимізації припускає наявність лише одного критерію. 
Найбільш часто вибирають якийсь один критерій, а для інших 
встановлюють граничні (гранично припустимі) значення. Іноді 
застосовують змішані критерії, що є функцією від тих 
параметрів, які були визначені на початку досліджень. У 
багатьох випадках критерії оптимізації називають цільовими 
функціями. 

Первинним поняттям при формуванні наукових знань є 
наукова ідея – форма відображення у мисленні нового розуміння 
об'єктивної реальності. Наукові ідеї виступають і як передумови 
створення теорій, і як елементи, що об'єднують окремі теорії у 
певну галузь знань. Ідея є основою творчого процесу, продуктом 
людської думки, формою відображення дійсності. 

Матеріалізованим вираженням наукової ідеї є гіпотеза. 

Гіпотеза як структурний елемент процесу пізнання є спробою на 
основі узагальнення вже наявних знань вийти за його межі, тобто 
сформулювати нові наукові положення, достовірність яких по-

трібно довести. Процес пізнання включає в себе гіпотезу як 
вихідний момент пошуку істини, спрямований зібрати і 
згрупувати факти. У своєму розвитку вони проходять три стадії: 
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- накопичення фактичного матеріалу і висунення на його 
основі припущень; 

- формулювання та обґрунтування гіпотези; 
- перевірка отриманих результатів на практиці і на їх 

основі уточнення гіпотези. 
Якщо отриманий практичний результат відповідає 

припущенням, то гіпотеза перетворюється на наукову теорію, 

тобто стає достовірним знанням. На практиці може 
формулюватися декілька гіпотез з одного і того самого 
невідомого явища. Наявність різних гіпотез забезпечує наукове 
узагальнення. 

Процедури, за допомогою яких установлюється істинність 
будь-якого твердження, називають доказами. Доказами гіпотез у 
досліджуваних об'єктах можуть бути цитати, запозичені в інших 
авторів, оприлюднені аксіоматизовані знання, сформовані теорії. 

У доказах застосовують два способи встановлення істини: 
безпосередній і опосередкований. При безпосередньому способі 
істина встановлюється в процесі практичних дій: спостереження, 
демонстрація, вимірювання, розрахунок, облік тощо. При 
опосередкованому способі доказ є логічною процедурою 
встановлення істинності будь-якого твердження за допомогою 
інших тверджень, істинність яких уже доведена. 

Аргумент – це підстава, доказ, які використовуються для 
обґрунтування, підтвердження чогось. 

Закон – філософська категорія, що відображає істотні, 
загальні, стійкі повторювані об'єктивні внутрішні зв'язки в 
природі, суспільстві і мисленні. Він фіксує спільність явищ, 
потребує логічного доведення і лише в такому разі визнається 
наукою. 

Для доведення закону наука використовує судження – 

форму мислення, яка шляхом порівняння кількох понять 
дозволяє стверджувати або заперечувати наявність в об'єктах 
дослідження певних властивостей, якостей. Його можна 
отримати при безпосередньому спостереженні будь-якого факту 
або опосередковано – за допомогою умовиводу. 

Умовивід – це розумова операція, в процесі якої з певної 
кількості заданих суджень виводиться інше судження, яке 
певним чином пов'язане з вихідним. 
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Одним із результатів наукової діяльності є формування 
теорії – найбільш високої форми узагальнення і систематизації 
знань, що дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві 
зв'язки дійсності. Під теорією розуміється вчення про 
узагальнений практичний досвід, тобто теорія будується на 
результатах, отриманих на емпіричному рівні досліджень. Ці 
результати впорядковуються, вписуються у струнку систему, 
об'єднану загальною ідеєю. 

Науковий факт – знання про об'єкт чи явище, 
аргументованість якого доведена. Вони стають складовою 
наукових знань лише після їх систематизації та узагальнення за 
допомогою понять, абстракцій, визначень. 

Поняття є відображенням найбільш суттєвих і властивих 
предмету чи явищу ознак. Вони можуть бути загальними, част-

ковими, збірними, абстрактними, конкретними, абсолютними і 
відносними. 

Зміст поняття – це сукупність об'єднаних у ньому ознак 
та властивостей. Розкриття змісту поняття називається 
визначенням. У процесі розвитку наукових знань визначення 
можуть уточнюватись, доповнюватись у змісті новими ознаками. 
Визначенням, як правило, завершується процес дослідження. 

Найбільш узагальнені й фундаментальні поняття 
називаються категоріями. Це форми логічного мислення, в яких 
розкриваються внутрішні суттєві сторони і відносини 
досліджуваного предмета. 

Аксіома – це положення, яке сприймається без доказів у 
зв'язку з їх очевидністю. 

Постулат – це твердження, яке сприймається в межах 
певної наукової теорії як істина і виступає в ролі аксіоми. 
Основою великих теоретичних узагальнень є принципи. 

Принцип – це головне вихідне положення будь-якої 
наукової теорії, вчення, науки чи світогляду, виступає як перше і 
найабстрактніше визначення ідеї, як початкова форма система-

тизації знань. Під принципом у науковій теорії розуміють 
абстрактне визначення ідеї, що виникла в результаті 
суб'єктивного вимірювання і аналізу досвіду людей. 

Використання результатів наукових досліджень найбільш 
активно провадиться шляхом виконання курсових, дипломних та 
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магістерських наукових робіт за фахом, а також активної участі у 
науково-дослідній роботі кафедр. 

Реферування – один з важливих прийомів 
науково-дослідної роботи. Реферат статті, монографії, доповіді 
не є просто урізаним варіантом першоджерела. Він має 
особливості стилю викладу, свій характерний план і свою мову. 
Слово „реферат” утворене від латинського „referre”, що означає 
„передавати, доповідати”. 

Реферування тексту зводиться до пошуку в літературі 
необхідної інформації, виписуванню принципово важливих 
положень, тез, тверджень, зафіксованих у першоджерелі. 

Зрозуміло що, у залежності від того, ким і з якою метою 
впроваджується реферування, тип, стиль та характер рефератів 
розрізняється. Один і той самий текст може піддаватися 
реферативній обробці в різноманітних випадках і мати різний 
зміст. 

У процесі підготовки рефератів наукових статей до 
спеціальних інформаційних журналів, а також авторефератів 
дисертацій необхідно обов'язково додержуватися встановлених 
правил реферування. На відміну від цього, при індивідуальній 
роботі з текстом допускається велика свобода викладу. 

Які ж основні принципи є звичайними правилами 

реферування наукових публікацій? 

По-перше, заголовок реферату повинен відповідати точній 
назві того матеріалу, що реферується. Проте може бути і так, що 
ця назва недостатньо повно розкриває зміст роботи. Така 
„вільність” у виборі назви частіше зустрічається в деяких 
закордонних журнальних публікаціях. Тому рекомендується 
скласти нову назву, що розкриває досить повно тему 
першоджерела. Остаточний варіант назви реферату варто 
вибирати наприкінці роботи, тобто після ознайомлення зі 
змістом джерела. 

По-друге, текст реферату. Перед тим, як приступити до 
реферування, варто старанно прочитати текст, виділити ключові 
положення і скласти план реферату. План включає наступні 
пункти: мета, задача роботи, методи дослідження, дані про об'єкт 
та предмет дослідження, отримані результати і висновки. 
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Якщо робота носить не експериментальний, а теоретичний 
(або навчальний) характер, план може бути трохи відмінним від 
запропонованого вище. Обсяг реферату, як правило, складає 
5-15 % обсягу першоджерела. 

Мова викладу тексту в рефераті повинна бути лаконічною 
та точною, без зайвих фраз. Загальновідомі дані, історія розвитку 
питання про попередні роботи в рефераті, як правило, 
опускаються. Текст реферату звичайно починається 
безпосередньо з суті роботи. 

По-третє, термінологія. У рефераті наукової публікації 
неприпустимим є спрощення її суті, тому що це веде до 
перекручування змісту або втрати важливої інформації. Виняток 
складають випадки, коли реферат спеціально готується для 
недостатньо підготовленої аудиторії. У рефераті, як правило, 
використовують ті ж самі терміни, що й у першоджерелі. 

Слід враховувати, що в роботах іноземних авторів можуть 
зустрічатися наукові терміни, які мало вживають у вітчизняній 
літературі. У таких випадках цілком доречно їх заміняти 
поняттями, категоріями, термінами, що відбивають адекватно їх 
сенс. Заміна маловідомих, незрозумілих термінів не лише 
виправдана, але й бажана. 

Терміни і стійкі словосполучення, що зустрічаються в 
рефераті більш ніж три рази, можна заміняти скороченнями або 
абревіатурою, використовуючи початкові літери 
словосполучень. Абревіатура наводиться в дужках відразу ж за 
терміном і далі в тексті уже вживається без дужок. Проте варто 
враховувати, що використання великої кількості абревіатур може 
істотно утруднити розуміння тексту. 

По-четверте, як провести подачу ілюстративного 
матеріалу. Включення до реферату схем, рисунків, графіків, 
таблиць, формул відбувається в тих випадках, коли вони 
відбивають суть роботи, або необхідні для наочної презентації 
висновків дослідження. Можливим є також такий варіант, коли 
основні результати роботи можуть бути зведені у підсумкову 
таблицю. 

Однією зі складних форм реферату є реферативний огляд. 
Як випливає з самої назви, він створюється в результаті вивчення 
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і конспектування чисельних публікацій за певною, достатньо 
обширною темою дослідження. 

Існує низка особливостей у написанні реферативного 
огляду. Звичайно він має вступ, де в стислій формі висвітлюється 
історія розвитку питання та його значення. Подаючи огляд, 
бажано не проводити критичний аналіз суті та змісту 
першоджерел. Проте це не означає, що реферат є конгломератом 
уривчастих відомостей. Факти, ідеї, результати досліджень 
повинні викладатися в суворій логічній послідовності. На 
закінчення відзначається сучасний стан, розглядаються тенденції 
подальшого розвитку даного питання. Закінчується 
реферативний огляд списком використаної літератури. 

Своєрідною реферативною переробкою тексту є його 
анотація. Вона є викладом змісту публікації, але у більш 
короткому обсязі, ніж сам реферат. Головна різниця полягає в 
тому, що реферат – знеособлений, і в ньому викладаються лише 
факти, основні положення роботи на мові першоджерела. У 
анотації ж завжди виражене ставлення автора до аналізованої 
роботи з виділенням цілей, задач, практичної та теоретичної її 
цінності тощо. Анотація, як правило, міститься на перших 
сторінках книги монографії, навчальних посібників і складається 
не самим автором роботи, а будь-ким з крупних фахівців у даній 
галузі. 

Курсова робота обов'язково є складовою частиною процесу 
науково-методичної і професійної підготовки фахівця. Це досить 
складна форма самостійної, творчої роботи студента. Курсова 
робота є засобом перевірки не лише теоретичної і методичної 
підготовки майбутнього спеціаліста, але і його вміння працювати 
з літературою, спостерігати, аналізувати та узагальнювати 
досвід, вести науково-педагогічні дослідження під керівництвом 
викладача. 

Курсові роботи розвивають наукове мислення студентів, їх 
вміння працювати зі спеціальною літературою, аналізувати та 
порівнювати різні погляди на певні питання викладання, вміння 
вести експеримент, чітко і логічно викладати свою думку, 
аргументувати свої позиції за допомогою конкретних фактів. 

Курсові роботи підвищують теоретичну і методичну 
підготовку студентів як майбутніх вчителів, дають їм початкові 
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вміння наукового дослідження з фаху. У такій роботі студент 
повинен творчо викласти певну наукову проблему із загальних 
або окремих питань навчального курсу. 

Тематику курсових робіт затверджує завідувач кафедри за 
поданням викладача, який веде лекційний курс. Для 
опрацювання певної теми призначається керівник – викладач 
кафедри. Як виняток, окремі теми можуть запропонувати самі 
студенти, але такі теми по винні погоджуватися з завідувачем 
кафедри. 

Кожну тему виконує, як правило, один студент. Але над 
організацією конкретного експерименту з певного виду 
науково-методичної роботи може працювати невелика група 
(3-5) студентів. 

Виходячи із вимог програми з методики викладання того 
чи іншого навчального курсу, курсова робота повинна носити 
творчий характер і певну наукову цінність, а також конкретне 
значення для розвитку освітянських та наукових проблем. 
Бажано, щоб висновки, які випливають із курсової роботи, були 
цінними для практики викладання певного предмету. Курсова 
робота не може бути переказом написаного в літературі або 
описом простого спостереження. Якість курсової роботи повинна 
бути такою, щоб після захисту цієї роботи, усі бажаючі мали 
змогу використати її результати, як певний методичний 
посібник. 

Виконання кваліфікаційних робіт є заключним етапом 
навчання студентів у ВНЗ. Мета дипломної роботи полягає у 
систематизації, закріпленні, розширенні теоретичних і 
практичних знань зі спеціальності, застосування цих знань при 
рішенні конкретних наукових, технічних, економічних і 
виробничих завдань, а також завдань культурного будівництва; 
розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 
дослідження та експериментування; з'ясування питання щодо 
підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах 
сучасного виробництва. 

Перевага підготовки та захисту дипломних робіт полягає 
передусім у тому, що їх підготовка і захист органічно входять до 
змісту навчання майбутнього фахівця забезпечують поглиблення 
та розширення теоретичних знань, практичних умінь, 
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удосконалення навиків самостійної роботи студентів, творчої 
діяльності і наукових досліджень, вбирають вивчення та 
узагальнення передового педагогічного досвіду, літературне 
оформлення результатів виконаної роботи. 

До дипломних робіт пред'являється низка вимог, 
найважливішими з яких є наступні: 

- актуальність тематики, відповідність її сучасному стану і 
перспективам розвитку певної галузі науки, практичним задачам 
і загальним цілям виконання дипломних робіт у ВНЗ; 

- вивчення і критичний аналіз монографічної і періодичної 
літератури з теми дипломної роботи; 

- вивчення і характеристика історії проблеми, яка підлягає 
дослідженню, та її практичного стану, а також передового 
педагогічного й особистого досвіду автора; 

- чітка характеристика предмету, цілей і методів 
дослідження, опису і аналізу проведених автором експериментів; 

- узагальнення результатів, обґрунтування висновків і 
практичних рекомендацій. 

Слід зауважити, що студент не може обмежуватися 
реферуванням літературних джерел або простим описом тієї чи 
іншої проблеми, він відтворює творчу роботу на основі 
глибокого вивчення теорії та історії питання практики, 
передового та особистого досвіду, виходячи з результатів 
проведених їм спостережень, педагогічних, лабораторних або 
виробничих експериментів. 

 

Тема 6. Організаційні передумови підготовки фахівців 
з фінансів 

 

6.1. Планування навчального процесу 

6.2. Кадровий склад випускової кафедри 

6.3. Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та 
організації підготовки фахівців з фінансів 

 

6.1. Планування навчального процесу 

 

Планування навчального процесу здійснюється згідно з 
«Положенням про організацію навчального процесу у вищих 
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навчальних закладах» , що затверджене наказом Міністерства 
освіти України № 161 від 2 травня 1993 року. 

Навчальний процес регламентується навчальним планом, 
затвердженим в Міністерстві освіти. Навчальний план складений 
на основі чинної ОПП підготовки фахівців і визначає перелік та 
обсяг нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, 
послідовність їх викладення, форми навчальних занять, час на 
засвоєння і викладання дисципліни, час на самостійну роботу, 
графік навчального процесу та форми контролію засвоєння 
знань. На підставі навчального плану деканатом складається 
робочий навчальний план на поточний навчальний рік. 

Робочий навчальний план затверджується першим 
проректором. Згідно з робочим навчальним планом визначається 
навчальне навантаження кафедр та розробляється розклад занять. 
Навчальне навантаження студента складає не більше 54 
академічних годин. 

Навчальні плани реалізуються через викладання 
навчальної інформації згідно до програм дисциплін 
нормативного документа, який визначає місце дисципліни у 
формуванні освітньої чи професійної підготовки фахівця, зміст, 
види навчальних занять, форми контролю, рекомендовану 
літературу. Програми навчальних дисциплін розглядаються 
науково методичною радою і затверджуються наказом ректора. 

Перед початком навчального року ректорат здійснює 
перевірку готовності кафедр до навчального процесу за 
критеріям навчальних програм дисциплін, системи діагностики, 
навчально-методичного забезпечення всіх видів занять та само-

стійної роботи, практик та державної атестації. 
Управління та контроль за навчально-виховним процесом 

здійснює деканат, науково-методична комісія та випускаючі 
кафедри. Завдання методичної комісії: 

- планування та розгляд програм нормативних та 
вибіркових дисциплін розробка навчальних планів; 

- планування та розгляд нормативного та методичного 
забезпечення всіх видів занять і державної атестації; 

- організація розробки комплексних контрольних завдань 
бакалаврів, спеціалістів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

- розгляд і погодження комплексних контрольних робіт з 
вибіркових та нормативних дисциплін; 

- участь в огляді кафедр з питань методичної роботи; 
- здійснення самоаналізу спеціальності та підготовка 

звітів; 
- організація розробки документів з акредитації 

спеціальності. 
Завдання заступника декана з методичної роботи: 
- участь у роботі науково-методичної ради університету; 
- впровадження рішень науково-методичної ради на 

факультеті; 
- контроль стану документації кафедр з організації і 

здійснені навчального процесу; 
- участь в оглядах кафедр з питань методичної роботі; 
- підготовка питань з методичної роботи на розгляд рад 

факультетів; 
- інформаційне та методичне забезпечення методичної 

діяльності факультету; 
- розробка пропозицій щодо вдосконалення навчальної 

роботи. 
Форми контролю навчального процесу 

Контроль навчального процесу здійснюється на рівні 
кафедри і факультету. 

Контроль полягає у оцінці якості викладання 
безпосередньо при проведенні занять та опосередковано через 
діагностику остаточних знань з дисциплін та аналізу якості 
курсових та дипломних проектів, на рівні викладача контроль 
здійснюється з метою обміну досвідом та визначення причин 
низького рівня успішності студентів. Результати 
взаємовідвідувань занять обговорюються на засіданні кафедри та 
фіксуються в кафедральному журналі. 

На рівні кафедри контроль здійснює завідувач через 
планове відвідування відкритих та показових занять викладачів з 
розглядом результатів на засіданні кафедри. Періодичність 
визначається рішенням кафедри. 
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На рівні факультету здійснюється контроль проведення 
заліків та іспитів, державної атестації випускників з розглядом на 
раді факультету. 

Звітність діяльності кафедр з навчальної роботи 
здійснюється за формами самоаналізу Державної інспекції 
вищих навчальних закладів. Повнота виконання робочих 
навчальних планів і робочих програм дисциплін аналізується 
деканатом і завідувачами кафедр у плановому порядку. 

Впровадження сучасних технологій навчання 

Пошук та впровадження ефективних технологій навчання 
здійснюється з врахуванням сучасних принципів та положень 
про засвоєння навчальної інформації студентами. На факультеті 
впроваджуються всі розробки лабораторії інноваційних 
технологій навчання, що діє в університеті та висвітлюється 
інформаційним листом «Пошук». Основними формами сучасних 
інноваційних технологій навчання, що застосовуються 
викладачами факультету, є: 

- проблемна лекція; 
- ділові ігри; 
- опорний конспект лекцій. 
Проблеми технології навчання розглядаються на щорічних 

наукових конференціях, що проводяться в університеті, 
результати яких публікуються в збірниках наукових праць та 
«Віснику НУВГП». Кращі розробки висуваються на конкурс, 
який щорічно проводиться лабораторією інноваційних 
технологій «Пошук», а переможці -нагороджуються. З 2004 року 
на факультеті впроваджуються вимоги Болонського процесу до 
самонавчання студентів, проведення студентами досліджень. 

 

6.2. Кадровий склад випускової кафедри 

 

Щорічно на кафедрах факультету формується план 
підготовки та реалізації інформаційного та методичного 
забезпечення. Крім того, на факультеті розробляється 
перспективний план підготовки і видання підручників і 
навчальних підручників. 
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В університеті створений сучасний видавничий комплекс, 
який дозволяє на високому рівні друкувати методичні розробки, 
навчальні підручники, конспекти лекцій, підручники, монографії 
та ін. Для видання інформаційного забезпечення навчального 
процесу активно залучаються спонсорські кошти та власні кошти 
факультету.  

На даний час на кафедрі працює 13 викладачів, з них: 2 
доктори економічних наук; 1 доктор наук з державного 
управління; 8 кандидатів економічних наук, 2 старших викладачі. 
Серед викладачів кафедри один заслужений працівник освіти 
України та два відмінника освіти України. Усі викладачі кафедри 
беруть участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю, є 
членами Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК 
України. На кафедрі створена та функціонує науково-дослідна 
лабораторія фінансово-аналітичних досліджень ім. проф. 
Павлова В. І. Провідні викладачі здійснюють наукове 
консультування установ, підприємств та організацій з питань 
фінансового менеджменту та фінансового аналізу, формування 
портфеля фінансових активів, проведення заходів щодо 
фінансового оздоровлення підприємств. Викладачі кафедри 
постійно підвищують свій професійний рівень шляхом 
стажування у ВНЗ України та за кордоном. Міжнародне 
стажування з питань організації державних та приватних 
фінансів у провідних вищих навчальних закладах Польщі вже 
пройшли 10 викладачів кафедри.  

Навчально-методичне забезпечення 

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та 
економічної безпеки забезпечує викладання 46 фінансових 
дисциплін для студентів бакалаврського та магістерського рівнів 
вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування», магістерського рівня вищої освіти спеціальності 
«Менеджмент» (Управління фінансово-економічною безпекою) 
та інших спеціальностей НУВГП. Всі дисципліни, що 
викладаються на кафедрі, забезпечені навчальними посібниками 
та методичними розробками, підготовленими викладачами 
кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри підготував 
16 начально-методичних посібників та понад 300 методичних 
вказівок, розробив робочі програми (силабуси) та комплекти 
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комплексних контрольних робіт, тестові програми для перевірки 
знань студентів. Усі вони розміщені на WEB сторінці кафедри. 
На основі створеної бази тестів та завдань викладачі проводять 
практикуми з навчальних дисциплін.  

Науково-дослідна робота 

Наукова робота кафедри фінансів та економічної безпеки 
здійснюється у рамках науково-дослідних тем: «Розробка 
теоретико» методологічних засад модернізації інституційних 
механізмів державного управління процесами сталого 
просторового розвитку» (номер державної реєстрації 
0111U002195), «Розробка теоретико-методологічних засад 
мотивації інвестиційно-інноваційного забезпечення 
раціонального використання природно-ресурсного потенціалу 
регіону» (номер державної реєстрації 0111U002194), а з 2016 
року - «Фінансова та еколого-економічна політика в умовах 
децентралізації влади в Україні» (державний реєстраційний 
номер 0116U008149). Результатами наукової діяльності 
викладачів є написання наукових монографій, докторських та 
кандидатських дисертацій, підготовка наукових статей, участь у 
наукових конференціях, семінарах, робота з обдарованою 
студентською молоддю тощо. Творчий доробок кафедри за 
останні роки представлений у 27 виданих монографіях. 
Матеріали проведених досліджень апробуються щорічно в 
середньому на 30 науково-практичних конференціях та 
семінарах, щороку кафедра публікує понад 50 наукових праць. 
Результати наукових досліджень професорсько-викладацького 
складу кафедри впроваджуються на рівні Міністерства 
економіки України, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Державного агентства з інвестицій та 
управління національними проектами України, Асоціації 
товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», департаментів та 
управлінь Рівненської обласної державної адміністрації. З метою 
оприлюднення наукових досягнень професорсько-викладацького 
складу кафедра фінансів та економічної безпеки щороку видає 
колективну монографію «Фінансова та еколого-економічна 
політика в умовах децентралізації влади в Україні». До 
науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються 
студенти, які мають змогу брати участь у щорічних студентських 
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наукових конференціях, наукових гуртках, в процесі роботи яких 
розглядаються і обговорюються складні та актуальні питання 
теорії і практики фінансів. На кафедрі створені і функціонують 
наукові гуртки «Фінансист» та «FіnРRО». Дослідження 
здійснюються студентами також при підготовці магістерських 
робіт та під час проходження практики. Кафедра фінансів і 
економічної безпеки надає студентам можливість всебічно 
науково розвиватися не лише в межах навчальних програм 
фінансових та прикладних дисциплін, але й відстоювати 
достойний рівень знань фінансової сфери, беручи участь у 
конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах.  

є структурним підрозділом Національного університету 
водного господарства та природокористування є відділ 
інформаційних технологій.  

Основні завдання відділу 

 забезпечення стійкого функціонування та розвитку 
інформаційної інфраструктури Університету, формування та 
розвиток єдиного інформаційного простору Університету та 
інтеграція його зі світовим інформаційним простором;  

 узагальнення, систематизація інформаційних матеріалів 
структурних підрозділів Університету та забезпечення 
публічного доступу до них;  

 забезпечення раціональної організації накопичення, 
зберігання і ведення баз даних та інформаційних масивів, фонду 
електронних документів;  

 прийом, зберігання та видача запитів структурним 
підрозділам Університету щодо потреб у доступі до ресурсів та їх 
обслуговування;  

 вживання заходів щодо забезпечення та захисту 
внутрішніх ресурсів Університету, виявлення недоліків та їх 
усунення;  

 організація та проведення семінарів щодо вивчення 
новітніх комп'ютерних технологій та нового програмного 
забезпечення.  

Також  забезпечує роботу двох комп’ютерних класів 
інститут та доступ працівників та студентів до мережі 
«Інтернет». 
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6.3. Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та 
організації підготовки фахівців фінансів 

 

Виховна робота в інституті - невід’ємна складова 
загального навчально-виховного процесу. Базується на концепції 
національної системи виховання. Планування, координацію та 
організацію виховної роботи здійснює рада факультету, рада 
кураторів та заступник декана з виховної роботи. 

Пріоритетні напрямки аудиторної та позааудиторної 
виховної роботи - патріотичне, правове, художньо-естетичне 
виховання, утвердження загально людських моральних 
цінностей, трудова активність, фізична культура і утвердження 
здорового способу життя, розвиток індивідуальних здібностей та 
таланту молоді, забезпечення умов їх самореалізації. 

Форми виховної роботи - індивідуальна робота зі 
студентами, впровадження гуманістичного змісту та 
спрямованості навчального процесу, бесіди, залучення студентів 
до участі у заходах, що сприяють розвитку особистості (огляди, 
фестивалі, конкурси), до благодійницьких заходів, до роботи 
громадських організацій, систематичність позааудиторних 
заходів, удосконалення форм і методів спілкування студентів та 
викладачів. 

Стан виховної роботи, щосеместру розглядається радою 
інституту та на засіданнях кафедр. 

Формування інтелектуального та світоглядного розвитку 
студентів також здійснюється у процесі навчання. 

Гуманістична трансформація змісту дисциплін 
економічного  спрямування націлена на засвоєння студентами 
науково-технічних знань у нерозривному зв’язку з гуманітарною 
культурою. Складовими гуманітаризації вищої технічної освіти 
НУВГП є: 

- вивчення історії та філософії науки і техніки; 
- визначення світоглядних проблем дисциплін 

інженерної галузі знань; 
- формування громадської активності та політичної 

культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Поєднання фахової підготовки з гуманітарними 
цінностями має мету формування особистостей здатних 
підпорядкувати досягнення науки і техніки вимогам прогресу 
суспільства, захисту природного середовища. 

Гуманізація освіти проводиться з метою всебічного 
розвитку особистості разом з набуттям технічних знань та умінь. 

Підвищення культури мовного спілкування студентів 
здійснюється за комплексною програмою впровадження в 
навчальний процес державної мови. На факультеті всі 
дисципліни читаються державною мовою, на основі закону «Про 
мову». Послідовно впроваджується програма розвитку 
особистості в усіх сферах суспільного життя, успадкування 
духовних надбань українського народу, досягнення високої 
культури міжнаціональних взаємин, формування громадянина 
української держави. 

Для здійснення виховної роботи використовується 
інфраструктура як університету, так і міста Рівного. В НУВГП 
діє центр естетичного виховання молоді, ряд гуртків та 
самодіяльних колективів, спортивних секцій, в яких активну 
участь приймають студенти факультету. 

Виховна робота у навчальний час носить структурований 
характер. Основні заходи з виховної роботи: 

- систематичні заходи на честь роковин перемоги у 
Великій Вітчизняній війні, звільнення України та Рівного від 
фашистів, зустрічі з ветеранами ВВВ, відвідування краєзнавчого 
музею м. Рівного, перегляд фільмів до визначних подій, участь у 
заходах по впорядкуванню меморіалів та історичних місць; 

- участь у щорічному фестивалі «Студентська весна»; 
- проведення щорічного огляду «Таланти серед нас» серед 

студентів перших курсів; 
- проведення щорічних спортивних турнірів, приурочених 

до професійних свят: 
- проведення днів кафедр: 
- систематична організація лекцій з участю запрошуваних 

спеціалістів міської соціальної служби для молоді, юристів, 
працівників правоохоронних органів, медиків і т.п; 
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- відвідування концертів, спектаклів у драмтеатрі, 
філармонії, концертному залі: 

- організація екскурсійних подорожей по місту Рівне, 
історичних та пам’ятних місяцях регіону; 

- залучення студентів до заходів по соціальній допомозі 
людям похилого віку, одиноким, сиротам; 

- соціологічні дослідження щодо питань, що хвилюють 

студентів у сучасних умовах. 
Студентське самоврядування - організована студентська 

діяльність, спрямована на гармонійний розвиток особистості, 
усвідомлення обов’язків та захист прав та інтересів студентів. 

Основні завдання студентського самоврядування: 
- виховання відповідального ставлення студентів до своїх 

обов’язків; 
- активізація навчальної, наукової і громадської діяльності 

студентів; 
- співпраця і взаємодія з керівництвом факультету та 

університету; 
- захист прав та інтересів студентів; 
- сприяння працевлаштуванню студентів та випускників; 
- співпраця із соціальними службами по організації 

допомоги малозабезпеченим студентам; 
- організації побуту та відпочинку студентів, 

культурно-освітніх та інших заходів. 
Головними органами студентського самоврядування на 

факультеті є: студентський деканат; студрада; профбюро 
студентів. 

Студентський деканат представлений деканом, його 
заступником. До складу деканату входить п’ять секторів: 
культурно-масової роботи, спортивної роботи, соціальних 
питань, наукової та навчальної роботи, по зв’язках з 
громадськістю. 

Студентський деканат активно працює з питань організації 
соціологічних опитувань, організації матеріальної та 
гуманітарної допомоги малозабезпеченим студентам, круглим 
сиротам, напівсиротам. 
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Регулярно запрошуються спеціалісти міської соціальної 
служби, медичні працівники для проведення бесід і лекцій із 
студентськими сім’ями. 

Результативність виховної роботи 

Аналіз результативності гуманітарно-виховних заходів 
засвідчують підвищення активності студентів у науковій роботі, 
самодіяльній творчості, спортивних заходах. 

У роботі клубів і гуртків, спортивних секція, наукових 
об’єднаннях беруть участь понад 80% студентів денної форми 
навчання. Зростає чисельність студентів, які є призерами 
олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, зростає кількість 
студентів, які мають спортивні розряди. 

 

Тема 7. Організація навчального процесу фінансистів 

 

7.1. Лекції як основна форма аудиторних занять 

7.2. Форми проведення семінарських, практичних і 
лабораторних занять 

7.3. Консультування та самостійна робота студентів 

 

7.1. Лекції як основна форма аудиторних занять 

Зміст освіти реалізується в різних формах навчання. 
Провідною формою навчання у вищому навчальному закладі, 
починаючи ще з часів Середньовіччя, є лекція. Лекція визначає 
шляхи здійснення всіх видів і форм навчання у вищому 
навчальному закладі. Вона закладає основи розуміння та 
ставлення до предмета. 

Навчальна лекція - це логічно вивершений, науково 
обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або 
науково-методичного питання, ілюстрований, за необхідності, 
засобами наочності та демонстрацією дослідів [5]. 

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, 
водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана 
формувати в студентів основи знань певної наукової галузі, а 
також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших 
видів навчальних занять і самостійної роботи студентів з 
відповідної навчальної дисципліни [5]. 
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Лекції виконують певні функції в навчальному процесі 
ВНЗ. Серед провідних функцій виділяють [7; 10; 13]: 
інформаційну (виклад необхідних відомостей, фактів), 
стимулюючу (збуджує інтерес до теми), виховну та розвивальну; 
роз'яснювальну (спрямована на формування основних понять 
науки), переконуючу (з акцентом на системі доказів), 
систематизації та структурування всього масиву знань з даної 
дисципліни; мотиваційну функцію (розвиток інтересу до науки, 
пізнавальних потреб, переконань у необхідності вивчати науку, у 
її теоретичній і практичній значущості); 
організаційно-орієнтувальну функцію (огляд першоджерел, 
орієнтація в них та в основних напрямах вивчення й розвитку 
теми); професійно-виховну (виховання професійного 
покликання, професійної етики, розвиток спеціальних 
здібностей); методологічну (подання зразків наукових методів 
дослідження, пояснення, аналіз наукових теорій інтерпретації, 
прогнозування, роз'яснення принципів наукового пошуку); 
оцінно- розвивальну (формування вмінь самооцінки та 
самоконтролю, ставлень, ціннісних орієнтацій, оцінних 
суджень); виховну, як не однорядну переліченим вище, а як 
інтегруючу функцію лекції у ВНЗ. 

Лекція - найважча форма роботи, оскільки лектор завжди 
виступає одночасно в декількох ролях: 

- оратора, що переконує аудиторію; 
- ученого, який розглядає явища, факти, закономірності, 

надає поштовх науковому мисленню студентів, їхньої 
самостійності та творчості; 

- педагога, що добре знає свою аудиторію, володіє дієвою 
методикою викладання; 

- психолога, який відчуває аудиторію в цілому й кожного 
студента зокрема та використовує знання людської психіки для 
реалізації головних завдань навчання й виховання. 

Готуючись до лекції, лектор розробляє план, розраховує 
час, виділяє основні ідеї, приклади. Усі ці аспекти мають 
ураховувати фізіологічні особливості сприйняття студентами: 
початок сприйняття - 4-5 хвилин, оптимальна активність 
сприйняття - 20-30 хвилин, фаза зусиль - 10-15 хвилин, фаза 
втоми. Починати активізацію аудиторії потрібно у фазі зусиль. У 
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той же час дуже важливо продумати початок і кінець лекції, 
чергувати роботу й відпочинок, моменти підвищеної уваги й 
розслаблення. Весь процес ведення лекції вимагає від викладача 
доброзичливого ставлення до слухачів. 

Методично лекція повинна відповідати таким основним 

вимогам: бути на сучасному рівні розвитку науки, мати 
закінчений характер (висвітлювати певну тему), бути внутрішньо 
переконливою (аргументованою), викликати інтерес у студентів 
до науки, активізувати мислення студентів, містити добре 
продумані ілюстративні приклади, спрямовувати студентів на 
самостійну роботу, бути доступною, зрозумілою, чіткою й 
логічною. 

Лектор повинен ураховувати рівень підготовки слухачів. 
Від лекції до лекції потрібно підвищувати науковий рівень 
викладання та спостерігати чи посильний він для більшості 
студентів. 

Лекції за своєю структурою можуть відрізнятися одна від 
одної залежно від змісту й характеру матеріалу, що викладається, 
а також її типу й застосовуваних методів. Однак, відповідно до 
закономірностей організації пізнавальної діяльності тих, кого 
навчають, варто дотримуватися деяких загальноприйнятих 
етапів розгортання лекції. 

I етап - вступна частина, зазвичай це: оголошення теми 
та плану лекції (під запис студентами); формулювання мети та 
завдань лекції; стисла характеристика проблемного поля лекції 
та ступеню його розробленості; аналіз списку першоджерел, 
навчальних джерел з теми (6-7 джерел), обсягу та змісту питань, 
що виносяться на самостійне опрацювання. 

II етап - виклад матеріалу: послідовний і логічний 
виклад матеріалу; підтвердження основних положень 
демонстраціями, прикладами; демонстраціями аудіо- та 
відеоматеріалів; наведення й обговорення зі студентами різних 
поглядів на основні вузлові питання лекції. 

Бажано, щоб викладач не нав'язував свої знання та своє 
розуміння питання, а спрямовував і коректував процес мислення 
студентів. Цінність лекції зростає, якщо її виклад породжує в 
свідомості студента асоціативні зв'язки, які виходять за межі 
змісту лекційного матеріалу. Виникнення асоціативного ряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

продукує нові питання та проблеми, іноді досить несподівані як 
для викладача, так і для самого студента. 

III етап - підбиття підсумків лекції: формування загального 
висновку; установка й завдання для самостійної та пошукової 
роботи; методичні поради, відповіді на запитання. 

Підготовка лекції передбачає декілька важливих кроків: 
1) відбір матеріалу з теми лекції. Викладач заздалегідь 

має визначити основні положення теми, що розглядається на 
лекції, з'ясувати обсяг матеріалу, який подається студентам під 
запис, урахувати підготовленість аудиторії; 

2) оцінка технічних, матеріальних та інших ресурсів, які 
можуть бути застосовані на лекції; 

3) підготовка аудіо-візуального ряду лекції: 
демонстрацій, ілюстрацій, презентацій, програмного 
забезпечення; 

4) складання плану, тез, конспектів лекції. Щоб у 
наступному викладач не прив'язувався до тексту лекції варто сам 
конспект готувати у вигляді детального плану, підкріпленого 
основними тезами, прикладами, посиланнями. Існує практика 
складання конспекту лекцій на окремих картках, що дозволяє 
замінити чи додати необхідний матеріал; 

5) підготовка необхідного обладнання: карток-завдань, 
міні-конспектів для студентів тощо; 

6) забезпечення організаційних умов для проведення 
лекції: облаштування робочих місць викладача та студентів. 

У практиці навчання у ВНЗ використовують різновиди 
лекцій, які можуть бути класифіковані за різними критеріями 
(А.М. Алексюк, В.І. Загвязинський, З.Н. Курлянд, В.І. Лозова та 
інші): 

За загальною метою: навчальні, агітаційні, виховні, 
освітні, розвивальні. 

За дидактичним завданням: вступні, поточні, тематичні, 
настановчі, оглядові, узагальнюючі , заключні, 
лекції-консультації, лекції-візуалізації. 

За науковим рівнем: академічні та популярні. 
За способом викладу матеріалу: бінарні, лекції-дискусії, 

проблемні лекції, лекції-конференції. 
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7.2. Форми проведення семінарських, практичних і 
лабораторних занять 

 

Семінарська форма навчання має давню історію, що 
сходить до давньогрецьких і римських шкіл. З XVII ст. вона 
використовується в західноєвропейських, а з XI ст. - і в 
російських університетах. Семінарські заняття з того часу стали 
носити практичний характер, являти собою школу того або 
іншого вченого, під керівництвом якого студенти практично 
освоювали методологію предмета й методику наукового 
дослідження. 

Семінарська форма проведення занять розвивається, усе 
більш гнучко реагуючи на потреби формування розвинутої 
особистості фахівця. Сьогодні з'явилося безліч різновидів 
семінарів, кожний з яких створює специфічні умови для прояву 
активності студента. 

Семінар - це один з видів занять, головна мета якого 
полягає в наданні студентам можливості практичного 
використання теоретичних знань в умовах, які моделюють форми 
діяльності науковців, а також предметний і соціальний контексти 
цієї діяльності. 

Семінарські заняття покликані забезпечити розвиток 
творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації 
студентів і професійного використання ними знань у навчальних 
умовах. Професійне використання знань - це вільне володіння 
мовою відповідної науки, наукова точність оперування 
формулюваннями, поняттями, визначеннями. Студенти повинні 
навчитися виступати в ролі доповідачів і опонентів, володіти 
вміннями й навичками постановки та вирішення інтелектуальних 
проблем і завдань, доказу та спростування, відстоювання своєї 
точки зору, демонстрації досягнутого рівня теоретичної 
підготовки. Інші часткові цілі й завдання, які ставить викладач у 
ході проведення семінарських занять, - повторення й закріплення 
знань, контроль, - повинні бути підпорядковані цій головній меті. 

Семінару притаманні чотири основні функції [13, с. 133]: 
1. Поглиблення, конкретизація, систематизація знань, 

набутих на лекціях і під час самостійної роботи. 
2. Розвиток навичок самостійної роботи. 
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3. Заохочення до наукових досліджень. 
4. Контроль за якістю засвоєння студентами матеріалу. 
Ефективність семінарського заняття можна визначити за 

наступними критеріями [14, с. 127]: 
 цілеспрямованість: постановка проблеми, прагнення 

пов'язати теорію з практикою, з використанням матеріалу в 
майбутній професійній діяльності; 

 планування; виділення головних питань, пов'язаних з 
профілюючими дисциплінами, наявність у списку нової 
літератури; 

 організація семінару: вміння викликати та підтримувати 
дискусію, конструктивний аналіз усіх відповідей і виступів, 
наповненість навчального часу обговоренням проблем, 
поведінка самого викладача; 

 стиль проведення семінару: пожвавлений, з 
постановкою гострих питань, сприяння дискусії, збудження 
думки, прагнення висловити думку та ін.; 

 відносини «викладач-студент»: вимогливі, поважні; 
 управління групою: швидкий контакт із студентами, 

упевнена поведінка в групі, розумні та справедливі взаємини зі 
студентами; 

 зауваження викладача: кваліфіковані, узагальнені, 
конкретизовані; 

 студенти ведуть записи на семінарах: регулярно, рідко, 
не ведуть. 

Практичні та лабораторні заняття є складовою частиною 
навчальних курсів, мають тісний зв'язок з лекційним матеріалом. 
Вони, зазвичай, слідують за лекціями й тим самим наповнюють 
теоретичний курс практичним змістом. 

Етимологія ключових понять «лабораторія» та «практика» 
указує на сформовані в далекі часи поняття, пов'язані із 
застосуванням тим, хто навчається, розумових, трудових 
фізичних зусиль для вирішення виниклих наукових і життєвих 
завдань, що потребують посиленої практичної діяльності [14]. 

Практичне заняття - форма навчального заняття, за якої 
викладач організовує детальний розгляд студентами окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння 
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та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального 
виконання студентом відповідно сформульованих завдань[15]. 

На практичних заняттях розв'язуються завдання, 
виконуються розрахункові, графічні, розрахунково-графічні 
роботи, управляння в читанні, перекладі розмовної мови при 
вивченні іноземних мов та ін. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою 
навчальною програмою дисципліни. 

Цільове призначення практичних занять полягає у 
поглибленні й закріпленні знань, набутих на лекціях або за 
допомогою підручників,формуванні вмінь і навичок 
застосування знань, виконання певних дій та операцій. В 
окремих випадках на практичних заняттях викладачами 
повідомляються додаткові знання. 

Практичні заняття у переважній більшості проводяться на 
І-ІІ курсах, коли вивчаються в основному загальнонаукові 
дисципліни, а власне заняття містять багато елементів 
"учнівського" характеру, рідкіше - на старших курсах, де зростає 
роль самостійної роботи та збільшується обсяг дослідницької 
діяльності студентів. 

Проведення практичного заняття ґрунтується на 
попередньо підготовленому методичному матеріалі - тестах для 
виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними 
теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності 
для розв'язування їх студентами на занятті. Указані методичні 
засоби готуються викладачем, якому доручено проведення 
практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної 
дисципліни 

Практичні заняття, як правило, складаються з декількох 
етапів: 

I етап. Підготовчий: перевірка готовності студентів 
(вивченої теорії, виконаної самостійної роботи) або пояснення 
викладачем порядку виконання навчальних завдань; 
повідомлення теми та мети заняття. 

II етап. Основний: здійснення практичної діяльності 
студентів з вирішенням завдань або виконання якихось вправ. 
Найчастіше вирішення завдань передбачає реалізацію 
пізнавальної діяльності студентів: розв'язання типової задачі, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

тренувальних вправ, завдань на міжпредметний перенос, творчих 
вправ. На цьому етапі можлива організація роботи студентів у 
групах або виконання тих чи інших вправ студентами 
індивідуально. 

ІІІ етап. Заключний: підбиття викладачем підсумків 
заняття, надання завдань на самостійну роботу або домашню 
індивідуальну роботу. 

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, за якої 
студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні 
або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного 
підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної 
дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним 
устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 
вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 
досліджень у конкретній предметній галузі. 

Підвищення ролі лабораторних робіт пов'язане з швидким 
розвитком експерименту в його сучасній формі, унаслідок чого 
практично всі випускники вищого навчального закладу повинні 
бути підготовлені до дослідницької роботи. 

Лабораторні роботи мають особливо яскраво виражену 
специфіку залежно від конкретної навчальної дисципліни. Тому, 
зазвичай, доцільними є лише загальнопедагогічні рекомендацій 
до методики їх організації та проведення. 

Завданнями лабораторних занять є: 

 сприяти здійсненню зв'язку теорії з практикою; 
 знайомити студентів з будовою та принципом дії 

приладів, установок й інших технічних засобів, які 
застосовуються в науці, на виробництві та в інших галузях 
практичної діяльності, а також прищеплювати навички 
користування сучасною технікою; 

 навчати методам наукових експериментальних 
досліджень, способам виміру величин і прийомам обробки 
експериментальних даних; 

 здобувати навички науково-дослідної роботи, розвивати 
самостійність у формуванні вмінь і засвоєнні знань, постановці 
дослідів, активізувати творчу діяльність студентів. 
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Лабораторне заняття проводиться зі студентами, кількість 
яких не перевищує половини академічної групи. В окремих 
випадках (вимоги безпеки життєдіяльності, обмежена кількість 
робочих місць тощо) допускається проведення лабораторних 
занять з меншою чисельністю студентів. 

У вищій школі лабораторним заняттям приділяється 
значне місце (залежно від характеру спеціальності, від 20 до 30 % 
навчального часу). Перелік тем лабораторних занять 
визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 
Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, 
як правило, не дозволяється. Це обумовлюється тим, що робота в 
лабораторіях сприяє формуванню в студентів ініціативи, 
спостережливості та самостійності у прийнятті рішень; у процесі 
виконання лабораторних робіт більшість теоретичних положень, 
розрахунки та формули, що здавалися відверненими, стають 
конкретними. 

За своїм призначенням лабораторні заняття діляться на 
кілька категорій: 

 вступні або вимірювальні, які проводяться в ряді 
університетів з фізики, хімії й інших дисциплін. Їх ціль - 

ознайомити студентів з технікою експерименту, теорією похибок 
і методами обробки експериментальних даних, з будовою та 
принципом роботи основних вимірювальних приладів; 

 практикуми по загальнонауковим курсам, у яких значна 
увага приділяється з'ясуванню студентами сутності 
досліджуваних явищ і законів на основі постановки відповідних 
експериментів; 

 практикуми підвищеної складності, які є перехідним 
етапом від нагромадження знань і практичних навичок, що 
здобувають при засвоєнні загальних курсів, до вивчення 
спеціальних дисциплін й освоєння методів наукових досліджень; 

 практикуми з дисциплін спеціалізації (спеціальні 
практикуми), що є заключним етапом у практичній підготовці 
фахівців і такі, що сприяють формуванню навичок 
експериментальних наукових досліджень у певній галузі науки 
або виробничої діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Щоб правильно зорієнтуватися в широкому потоці 
інформації, глибоко вивчити закономірності процесу розвитку 
суспільства, а отримані знання перетворити у власні внутрішні 
переконання, необхідно вміти самостійно вчитися й мати 
бажання навчатися упродовж життя. 

Організація самостійної роботи і її активізація - двоєдиний 
процес, у якому студент не тільки об'єкт, але й суб'єкт. При цьому 
активність студента не менш важлива, аніж активність 
викладача. 

Активність студента - це, насамперед, пошук і відбір 
найбільш досконалих і прийнятних для нього прийомів і способів 
самостійної роботи з метою більш глибокого засвоєння 
матеріалу. Викладацька активність виступає в основному як 
ненав'язливе, чуйне й тактовне наставництво, але разом з тим і 
вимогливий контроль. Роль викладача полягає в тому, щоб 
надати основні поняття з виучуваного предмету та вказати, у 
якому напрямі варто вивчати його докладніше й чому важливо 
таке вивчення. 

Склалося чимало виправданих і традиційних форм 
організації самостійної роботи студентів у ВНЗ, проте 
визначальний вплив на рівень і якість самостійної роботи, 
безумовно, чинить навчальна лекція. Прочитана на високому 
ідейно-теоретичному рівні, у тісному зв'язку з життям, профілем 
вищого навчального закладу, вона активізує самостійне 
мислення студентів. 

 

7.3. Консультування та самостійна робота студентів 

 

Консультація - слово латинського походження. У 
перекладі воно означає «допомогу радою» (рада фахівця з 
якого-небудь питання, рада знаючої особи). Поняття та зміст 
консультації більш ємнісне, тому що крім того, що це форма 
роботи зі студентами, вона, у той же час, є дієвою формою 
їхнього морального виховання. Консультації активно сприяють 
виробленню таких важливих якостей, як дисциплінованість, 
працьовитість, цілеспрямованість, прагнення до пошуку істини, 
таких необхідних для сучасного фахівця високої кваліфікації. 
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Важливість консультації й консультування доводиться 
також тим, що відповідно до нормативних документів 
обов'язкові консультації на денному відділенні становлять 6% від 
загального обсягу годин, відведених на вивчення конкретного 
навчального предмету, а на заочному - 12%. 

При всьому своєму загальному значенні, за змістом 
консультації специфічні для різних форм навчання - денного й 
заочного. Різноманітні й методи консультування: 
питально-відповідальний, розгорнута бесіда, розгорнута бесіда 
на основі конспектів першоджерел, вирішення завдань і розбір 
конкретних проблемних ситуацій, просте спілкування, що 
дозволяє відпрацьовувати навички публічного виступу тощо. 
Для досягнення більшої ефективності консультацій необхідно 
дібрати відповідні форми їх проведення: групові, індивідуальні, 
із застосуванням технічних засобів та інші. 

Групові консультації, як правило, проводяться як 
настановні перед заліками, іспитами, семінарами, при підготовці 
до написання курсових і контрольних робіт, при проведенні 
додаткових занять з іноземними студентами. У процесі 
групового консультування викладач має визначити проблему, 
яку намагаються розв'язати студенти, з'ясувати їх очікування від 
сумісної взаємодії, визначити розмаїття підходів до її 
розв'язання, надаючи тим самим можливість обирати стратегії 
розв'язання кожному з тих, хто прагне отримати консультацію. 

Індивідуальні консультації повинні зайняти особливе 
місце, оскільки вирішують завдання щодо орієнтації на 
посилення індивідуального контролю за формуванням 
загальнокультурного обличчя кожного студента. При правильній 
організації індивідуальні консультації дозволяють забезпечувати 
диференційований підхід до студентів, краще допомагати 
відстаючим, стимулювати творчу роботу відмінно встигаючих 
студентів. Активна роль викладача полягає не тільки в допомозі 
студентам, а й у вмінні правильно співвіднести ступінь 
складності завдання з можливостями студента. Тільки 
врахування цих моментів дозволяє підвищити ефективність 
розумової діяльності студентів. 

Самостійна робота - це вид розумової діяльності, за якої 
студент самостійно (без сторонньої допомоги) опрацьовує 
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практичне питання, тему, вирішує задачу або виконує завдання 
на основі знань, отриманих з підручників, книг, на лекціях, 
практичних або лабораторних заняттях. 

Вища школа поступово, але неухильно переходить від 
передачі інформації до управління навчально-пізнавальною 
діяльністю, формування в студентів навичок самостійної роботи. 
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу 
у вищих навчальних закладах, самостійна робота студентів є 
основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний 
від обов'язкових навчальних занять час. Навчальний час, 
відведений для самостійної роботи студентів, регламентується 
робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 і 
не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студентів, 
відведеного для вивчення конкретних дисциплін [15, с. 10]. 

Самостійна  робота студентів - це специфічний вид 
навчання, головною метою якого є формування самостійності 
суб'єкта, що вчиться, формування його вмінь, знань і навичок; 
здійснюється безпосередньо через зміст і методи всіх видів 
навчальних занять [8]. Організація й забезпечення необхідних 
умов для здійснення самостійної роботи студентів зі спеціальних 
дисциплінах є необхідним елементом підготовки майбутнього 
фахівця. 

Викладач бере участь в організації самостійної роботи 
студентів, створюючи відповідні умови, під якими розуміють 
фактори, які діють у навчальному процесі та впливають як на 
навчальну діяльність, так і на її результати. При визначенні умов 
організації самостійної роботи необхідно враховувати, що до її 
результатів належать продукти діяльності, отриманий досвід, 
стан особистості, її внутрішні потреби до розвитку 
самостійності. 

Самостійна робота може здійснюватися як опосередковано 
за допомогою використання методичних вказівок, так і 
безпосередньо під контролем викладача, шляхом проведення 
консультацій, бесід. 

Ефективність організації самостійної роботи студентів і, як 
наслідок, самостійної навчальної діяльності в цілому, багато в 
чому визначається методичним забезпеченням. Усе методичне 
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забезпечення, що постійно розробляється кафедрами, можна 
умовно поділити на чотири групи [11]. 

1. Методичні рекомендації організаційного характеру. У 
них надається структура та зміст виучуваного курсу, плани 
навчальних занять, рекомендації щодо організації самостійної 
роботи студентів, визначаються терміни виконання 
індивідуальних завдань і форми контролю знань. 

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентів з окремих розділів виучуваних курсів, у яких 
практичне застосування теоретичного матеріалу розглядається 
на прикладі розв'язання задач, здійснення певного роду 
розрахунків чи виконання вправ. Поряд з типовими 
пропонуються завдання пошукового характеру, а також завдання 
для самоконтролю знань. 

3. Методичні вказівки для лабораторних робіт і 
практикумів, практичних занять, написання курсових і 
кваліфікаційних робіт та ін. 

4. Програмно-педагогічні засоби навчального й 
контролюючого характеру. 

Психолого-педагогічний фактор передбачає врахування 
психологічних якостей, які потрібні для результативного 
здійснення самостійної роботи з фаховою літературою, а також 
виховання соціальних якостей особистості, що є необхідними 
для такої роботи. До останніх включають і набуту здатність до 
самовдосконалення шляхом досить чітко визначеного відбору, 
опрацювання та засвоєння інформації. Така діяльність суб'єкта 
потребує наявності відповідних якостей. Найважливішою з них є 
пізнавальна самостійність, тобто прагнення й уміння власними 
силами оволодіти знаннями та способами діяльності й 
застосовувати їх на практиці, а також інтелектуальна активність, 
тобто потреба знати як можна більше стосовно своєї майбутньої 
педагогічної спеціальності. Позитивно вмотивована й 
організована самостійна робота сприяє вихованню вольових 
якостей особистості, а також розвиває мислення, пам'ять, увагу, 
здібності; 

Інформаційно-технологічний фактор визначає ступінь 
доступності для студентів нових інформаційних систем, а також 
зумовлює рівень їх комп'ютерної грамотності. 
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З позиції дидактичних цілей можна виділити чотири типи 
самостійної роботи студентів. 

Перший тип - формування в студентів умінь виявляти в 
зовнішньому плані те, що від них вимагають на ґрунті наданого 
їм алгоритму діяльності та посилань на цю діяльність, що 
закладені в умовах завдання. Пізнавальна діяльність студента 
при цьому полягає в розпізнаванні об'єктів даної сфери знань при 
повторному сприйнятті інформації про них чи дій, пов'язаних з 
ними. У якості самостійної роботи такого типу частіше за все 
використовуються домашні завдання: робота з підручником, 
конспектом лекції тощо. Загальним є те, що всі дані, що містяться 
в завданні, а також способи його виконання обов'язково повинні 
бути представлені в явному вигляді. 

Другий тип - формування знань-копій і знань, що 
дозволяють розв'язувати типові задачі. Пізнавальна діяльність 
студентів при цьому полягає у відтворенні й частковій зміні 
структури та змісту засвоєної раніше навчальної інформації. До 
самостійної роботи такого характеру належать окремі етапи 
лабораторних робіт і практичних занять, типові курсові проекти, 
а також спеціально підготовлені домашні завдання за 
пояснювальною запискою алгоритмічного типу. Специфічна 
особливість самостійної роботи студентів такого типу полягає в 
тому, що в завданні потрібно повідомити ідею, принцип 
розв'язання чи ідею та спосіб, що можуть бути застосовані до 
даних умов. 

Третій тип - формування в тих, кого навчають, знань, що 
покладаються в основу розв'язання нетипових задач. Пізнавальна 
діяльність студента при цьому полягає в накопиченні та прояві 
нового для нього досвіду діяльності на ґрунті засвоєного раніше 
формалізованого досвіду дій за вже відомим алгоритмом шляхом 
переносу знань, умінь і навичок. Завдання такого типу 
передбачають пошук, формування та реалізацію ідеї розв'язання. 
Самостійна робота такого типу повинна висувати вимоги щодо 
аналізу незнайомих студентам ситуацій і генерування нової 
інформації. Для цього типу самостійної роботи студентів 
відносять курсові та дипломні (кваліфікаційні) роботи, ділові 
(практичні) ігри та ін. 
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Четвертий тип - створює передумови для творчої роботи. 
Пізнавальна діяльність студентів при виконанні цих робіт 
полягає в глибокому зануренні в сутність виучуваного об'єкту, 
установленні нових зв'язків і відношень, що є необхідними для 
виявлення невідомих раніше принципів, ідей, генерування нової 
інформації на більш високому рівні пізнання. Даний тип 
самостійної роботи студентів реалізується при виконанні завдань 
науково-дослідного характеру, це курсові та дипломні 
(кваліфікаційні) роботи, дослідницька діяльність у різного роду 
студентських наукових гуртках й об'єднаннях, проблемних 
групах, участь студентів у розробці науково-дослідницьких тем 
кафедр університету тощо. 

При виборі форм і методів навчання, типів самостійної 
роботи необхідно враховувати специфіку професійного 
становлення студентів. 

Високоефективною самостійною роботою студентів можна 
вважати таку, котра досягла наступних результатів: 

 студент проявляє самостійне, творче мислення, уміє 
користуватися понятійним апаратом, синтезувати знання з ряду 
тем, вільно справляється з практичними завданнями; 

 студент повністю засвоює програмовий матеріал; 
 студент уміє застосовувати основні положення, 

принципи теорії при аналізі сучасної дійсності; 
 студент глибоко вивчив першоджерела; 
 студент оволодів навичками самостійної роботи (уміє 

здійснювати пошук необхідної літератури, її вивчати та вести 
записи). 

 

Тема 8. Роль фінансиста у підвищенні соціально-економічної 
ефективності функціонування сучасних підприємств 

 

8.1. Завдання підготовки працівників для фінансових 
служб підприємств 
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8.2. Завдання підготовки працівників для банків і 
фінансових посередників 

8.3. Особливості роботи фінансистів у страхових 
компаніях та їхніх відокремлених підрозділах 

 

 

Підготовка фінансистів, від яких залежить не лише пошук 
джерел фінансування, а й ефективне використання отриманих 
фінансових ресурсів, є одним з найважливіших завдань 
сьогодення. Кадри фінансових служб часто-густо визначають не 
лише достатність, але й вчасність виділення та надходження 
фінансових ресурсів. 

Проте, від кваліфікації фінансистів залежать не лише 
джерела та якість використання фінансових ресурсів, а й 
впровадження перспективних методів у роботу фінансових 
служб. 

Чинниками повільного впровадження новітніх фінансових 
ідей у практичну діяльність установ, підприємств та організацій 
є: по-перше, стрімка зміна нормативної бази фінансів, що іноді 
змінює напрям дії на діаметрально протилежний за короткий 
відтинок часу, абсолютно недостатній навіть для теоретичних 
досліджень, не кажучи вже про впровадження у навчальні курси 
(навіть короткотермінові програми підвищення кваліфікації); 
по-друге, протиріччя законодавчої бази і підзаконних актів, 
інструкцій та листів фінансових відомств; по-третє, відсутність 
упродовж тривалого часу або «удавана конфіденційність» деяких 
інструктивних матеріалів, а відтак їх недоступність для 
викладачів; по-четверте, неоднозначність багатьох документів, 
що вимагає нескінченої низки тлумачень з боку законодавчого 
органу, компетентних фінансових органів, господарського суду, 
що заважає не тільки освіті, а насамперед підприємцям і 
підприємствам. Напрямами вирішення названої проблеми є:  

1) опублікування первинних нормативних документів 
(насамперед інструкцій, листів, офіційних роз’яснень та 
коментарів тощо);  

2) використання швидкого друку для видання конспектів 
лекцій;  
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3) поділ матеріалу між фундаментальними дисциплінами і 
спецкурсами, при якому до перших належить стала інформація 
(історичні довідки, визнані визначення, класифікації, 
формульний апарат і т.п.), а до других слід включати оперативну 
інформацію відповідно до змін у законодавчому та 
нормативному полі, а також результати наукових досліджень. 

Суттєвим чинником, який викликає проблеми у навчанні 
фінансистів, є реформування економіки, і в тому числі 
фінансових відносин. Адже проникнення іноземних фірм на 
український ринок і адаптування вітчизняних підприємств до 
міжнародних правил ведення обліку та звітності ставить нові 
вимоги до теоретичного осмислення фінансових категорій. Нове 
бачення фінансових реалій і тлумачення відповідних категорій 
має слугувати формуванню фінансового механізму як на 
мікрорівні, так і на макрорівні. 

 

8.1. Завдання підготовки працівників для фінансових 
служб підприємств 

 

Завдання підготовки фахівців для фінансових служб 
підприємств визначаються: 

а) особливостями діяльності підприємств на ринку 
як суб’єктів господарювання; 

б) особливостями мети і завдань фінансового управління 
на підприємствах в ринкових умовах господарювання; 

Можна виділити такі особливості діяльності підприємств 
як: 

1) різноманітність видів діяльності і організаційної 
структури підприємств; 

2) необхідність реалізації інвестиційних проектів задля 
оновлення техніки і технологій виробництва; 

3) значна кількість бізнес-партнерів та бізнес-процесів; 
4) зростання конкуренції на ринку і глобалізація 

ринкового середовища. 
За часів адміністративної системи господарювання 

проблеми підготовки фахівців з фінансів для підприємств не буде 
актуальною, оскільки більшість фінансових проблем 
вирішувалась централізовано. 
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За ринкових умов господарювання держава втручається у 
фінансову діяльність підприємств лише в межах чинного 
законодавства на основі (ставок оподаткування, норм 
амортизації, вартості кредитних ресурсів тощо). Водночас 
підвищується фінансова відповідальність підприємств за 
результати своєї діяльності. Існує ризик втрати прибутку, 
доходу, капіталу чи навіть банкрутства підприємства. 

Підприємства самостійно визначають напрями своєї 
діяльності, асортимент продукції, цінову політику, обирають 
ділових партнерів, тощо. 

Отже, основне завдання підготовки фахівців для 
фінансових служб підприємств полягає у забезпеченні набуття 
студентами системи сучасних професійних знань, вмінь і навиків 
фінансового управління на підприємстві та формування у них 
відповідних соціально-психологічних якостей, що дають 
можливість ефективно управляти фінансовими ресурсами 
підприємств, забезпечувати їх фінансову стійкість та приймати 
оптимальні фінансові рішення за умов нестабільного і 
конкурентного ринкового середовища 

 

8.2. Завдання підготовки працівників для банків і 
фінансових посередників 

 

Фінансовий ринок формується з різноманітних каналів, 
якими грошові кошти переміщуються від кредиторів (інвесторів) 
до позичальників. Такі канали поділяють на дві основні групи: 
прямого фінансування та непрямого фінансування. 

При прямому фінансуванні кошти переміщуються 
безпосередньо від інвесторів до позичальників, тобто при такому 
вкладенні коштів інвестори беруть на себе значну частину 
ризиків і зазнають іноді великих втрат, зумовлених цими 
ризиками. При непрямому фінансуванні важливу роль у 
переміщенні коштів від власників до позичальників відіграють 
фінансові посередники (банки, інвестиційні та страхові компанії, 
пенсійні фонди тощо), які забезпечують таке переміщення і 
зменшують ризики та втрати, пов’язані з процесом 
інвестуванням. 
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Фінансові посередники становлять доволі численну групу 
учасників фінансового ринку. Як правило, це великі фінансові 
структури (фінансові установи), які допомагають юридичним і 
фізичним особам, що мають заощадження, диверсифікувати їх 
(вкладати капітал у різні підприємства). 

Основна функція фінансових посередників - це допомога у 
передачі коштів від потенційних заощаджувачів до 
позичальників і навпаки. Фінансові посередники створюють свої 
фонди, беручи кошти в борг у заощаджувачів, за що останнім 
виплачується процентний дохід. Акумулюючи кошти таким 
чином, вони надають їх під вищі проценти позичальникам. 
Фінансовими посередниками є: 

1) депозиторські установи, до яких належать депозитарії, 
комерційні банки, ощадні установи, у склад яких входять 
позико-ощадні асоціації, взаємоощадні банки та кредитні спілки; 

2) ощадні установи контрактного типу: страхові компанії і 
пенсійні фонди; 

3) інвестиційні посередники: інвестиційні банки, 
інвестиційні компанії, іпотечні банки, житлові банки, фінансові 
компанії, взаємні фонди, взаємні фонди грошового ринку. 

Схематично рух грошових коштів на фінансовому ринку 
можна показати таким чином (див. рис.2): 

Пряме (безпосереднє) 
 

 
 

Рис. 8.1. Рух грошових коштів на фінансовому ринку 
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Фінансові посередники мають можливість отримувати 
прибуток за рахунок економії (зумовленої зростанням масштабу 
операцій), рівномірно розподіляючи ризики. 

Основне завдання підготовки спеціалістів у сфері ринку 
фінансових послуг - швидко при будь-яких умовах вміти 
адаптуватись до практичної роботи у будь-якій фінансовій 
установі з набутими навичками фінансового аналітика, 
фінансового менеджера, банківського працівника, працівника 
страхової та інвестиційної компанії або виконувати функції 
дилера, брокера на фінансовому ринку. 

Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до 
чинного законодавства надає одну або декілька фінансових 
послуг і внесена до відповідного реєстру в порядку, 
встановленому законом. До фінансових установ належать банки, 
кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, установи 
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і 
компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності 
яких є надання фінансових послуг. 

Так як фінансові установи, які функціонують на ринку, 
поділяють на дві основні категорії - депозитні та не депозитні, то 
фінансист-початківець, насамперед, повинен навчитись 
диференціювати депозитні і не депозитні фінансові операції. 

До депозитних фінансових інститутів належать банківські 
установи (емісійні, інвестиційні, іпотечні, ощадні банки), ощадні 
та кредитні організації, кредитні спілки. Основною функцією 
депозитних інститутів на ринку через обов’язки їх працівників є 
залучення коштів у вигляді депозитів та надання позик. 
Банківські установи здійснюють кредитування суб’єктів 
господарювання та громадян за рахунок залучення коштів 
підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних 
ресурсів. Основними операціями банківських установ, крім 
залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів, є 
розрахункове і касове обслуговування клієнтів, операції з 
цінними паперами, довірчі операції, видача поручительств, 
гарантій та інших зобов’язань, надання консультаційних послуг 
тощо. 

Кредитні спілки є наймолодшими серед депозитних 
інститутів. Це неприбуткові організації, засновані фізичними 
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особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на 
кооперативних засадах з метою задоволення потреб їх членів у 
взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за 
рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. 

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних 
принципах: добровільність вступу та свободи виходу з кредитної 
спілки, рівноправність членів кредитної спілки, самоврядування, 
гласність. Кредитна спілка створюється на підставі рішення 
установчих зборів. 

До не депозитних інститутів належать спеціалізовані 
небанківські установи (інвестиційні компанії, недержавні 
пенсійні фонди, страхові компанії тощо). 

Пенсійні фонди забезпечують працівників доходом після 
виходу не пенсію у формі періодичних виплат. Засновниками 
пенсійного фонду є корпорації, приватні фірми, установи, спілки, 
фізичні особи. Кошти залучаються до фонду через надходження 
періодичних внесків як роботодавців, так і працівників. Частина 
пенсійних фондів наймає фінансових посередників для 
забезпечення професійного управління активами. 

Страхові компанії є фінансовими посередниками, 
працівники яких здійснюють виплати своїм клієнтам при 
настанні страхового випадку. Страхова премія є платою за 
страхування, яку власник поліса вносить страховій компанії 
згідно з договором страхування. Укладаючи договори 
страхування, страхові компанії беруть на себе ризики власників 
полісів, а отримуючи страхові внески, отримують плату за взяті 
на себе ризики. Страхові внески використовують для придбання 
облігацій, акцій, заставних та інших цінних паперів. 

Інвестиційні компанії є інститутами спільного 
інвестування, працівники яких залучають кошти інвесторів з 
метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери 
інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. 
Інвестиційні компанії вкладають кошти в цінні папери великої 
кількості емітентів для того, щоб у рамках обраної стратегії 
максимально диверсифікувати портфель і зменшити ризики 
інвестування. 
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Серед фінансових посередників особливу групу становлять 
професійні учасники фінансового ринку, до яких належать 
брокери та дилери. 

Брокерська діяльність - це діяльність щодо укладання угод 
з цінними паперами на основі договорів комісії або доручення. 
Брокер є посередником (агентом) інвестора, діє від імені клієнта 
та за його дорученням отримує винагороду у вигляді комісійних. 
Для здійснення брокерської діяльності брокер зобов’язаний 
грамотно з фінансової точки зору відкрити окремий брокерський 
рахунок у банку з метою здійснення операцій з грошима, що 
належать клієнту брокера. 

Брокерські контори суттєво відрізняються між собою як за 
спектром послуг, які вони надають своїм клієнтам, так і за 
розміром комісійних. Є брокерські контори з пониженою 
комісією, які надають обмежену кількість послуг за зниженою 
ціною. 

Інвестори, яким не потрібні консультації чи інші додаткові 
послуги, звернувшись до таких брокерських фірм, можуть 
заощадити кошти. Часто брокерські фірми є досить великими, і в 
них інвесторів обслуговують різні спеціалісти фірми. 

Дилерська діяльність - це укладання професійним 
учасником фондового ринку (дилером) договорів з 
купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок 
шляхом публічного оголошення цін купівлі або продажу 
визначених цінних паперів із зобов’язанням придбати або 
продати ці цінні папери за оголошеними цінами. Основний дохід 
дилерів - позитивна різниця між цінами продажу та купівлі 
цінних паперів. Різниця в цінах купівлі-продажу є платою 
дилерам за терміновість і врівноваження тимчасового 
дисбалансу між попитом і пропозицією на певні види цінних 
паперів, що перебувають в обігу. 

Роль дилерів на фондовому ринку полягає у тому, що вони 
роблять значний внесок у забезпечення ліквідності та 
стабільності ринку. Надзвичайні цінові коливання, які могли б 
мати місце, пом’якшуються за допомогою операцій, що 
проводяться на ринку дилерами. Саме дилери завжди готові 
продати потрібні інвесторам цінні папери та викупити їх у разі 
потреби. Здійснюючи операції на ринку, вони зменшують 
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коливання цін та забезпечують ліквідність ринкових цінних 
паперів. Дилери також можуть надавати інформаційні послуги 
учасникам ринку, а на деяких ринках бути ведучими аукціонів на 
біржах. 

Тих, хто займається дилерською діяльністю на ринку, 
часто називають спекулянтами та маркет-мейкерами (ті, що 
формують ринок). Торговців цінними паперами, які проводять 
операції з великими пакетами цінних паперів як від свого імені, 
так і в інтересах клієнтів, називають трейдерами. Як правило, 
трейдери виконують і брокерські, і дилерські функції на ринку. 

Отже, спеціалісти, які працюють у фінансово-кредитних 
установах, що являються фінансовими посередниками, повинні 
вміти надавати великий спектр послуг усім учасникам 
фінансового ринку, виконуючи такі важливі функції: 

- здійснювати ефективний розподіл фінансових ресурсів 
інвесторів у часі, сприяючи зниженню вартості фінансових 
операцій за одночасного зростання їх кількості (так званий 
«ефект масштабу»); 

- об’єднувати заощадження своїх клієнтів для здійснення 
великих, проте, раціональних інвестицій на фінансовому ринку. 
Акумулюючи невеликі за розміром заощадження, фінансові 
посередники в значній мірі підвищують ефективність 
інвестиційного процесу; 

- диверсифікувати ринок, що важко зробити окремим 
власникам заощаджень без професійної фінансової підготовки; 

- об’єднувати та перерозподіляти фінансові ризики, 
акумулюючи великі обсяги фінансових ресурсів з метою 
зниження ризику інвестицій для окремих суб’єктів ринку; 

- сприяти збалансуванню попиту і пропозиції на фінансові 
активи з різною тривалістю дії, оскільки це допомагає вирішити 
суперечності між схильністю інвесторів до короткострокових 
(тобто більш ліквідних) вкладень та потребам позичальників у 
залученні фінансових ресурсів на тривалі строки для здійснення 
своїх інвестиційних програм. 

Фінансові посередники, акумулюючи великий обсяг 
фінансових ресурсів (навіть якщо більшість цих зобов’язань є 
короткостроковими), мають можливість придбання і 
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довгострокових активів з можливістю одержання більш вагомого 
прибутку. 

Що стосується, насамперед, підготовки банківських 
працівників, то банківський персонал повинен професійно 
здійснювати: депозитні та кредитні операції, поточні конверсійні 
операції, арбітражні валютні операції у дилінговому центрі 
комерційного банку, володіти знаннями нормативної бази 
застави нерухомості та оціночної діяльності, міжнародними 
стандартами оцінки нерухомості, у першу чергу, оцінкою 

земельної ділянки, будівлі та споруди як об’єкта оцінки, 
виставляти заставну вартість як засіб захисту кредиту, якісно 
давати грошову оцінку земель сільськогосподарського і 
несільськогосподарського призначення, давати експертну оцінку 
земельних ділянок та проводити ґрунтовний аналіз ситуації на 
ринку нерухомості з його прогнозуванням. Деякі банківські 
працівники стають касирами-експертами, у функції яких входить 
оцінка паперових грошей та способи їх захисту від 
підроблювання. Вони повинні знати види та характерні ознаки 
фальшивих грошей, проводити розширену експертизу грошей та 
цінних паперів і документів. 

Банки також повинні привертати до роботи з готівкою 
підготовлених працівників, які мають знати вимоги 
нормативно-правових актів Національного банку України і 
внутрішніх положень (інструкцій) банку щодо здійснення 
касових операцій. Ефективній підготовці кадрів сприяє 
ознайомлення працівників банку з основними вимогами Законів 
України, що регламентують здійснення банківськими 
структурами касових операцій, їх відповідальність за готівку, 
вимогами нормативно-правових актів Національного банку 
України, зокрема, Інструкцією про касові операції в банках 
України, затверджених ухвалою Правління Національного банку 
України щодо забезпечення банків готівкою, обробки готівки, 
документального оформлення і здійснення касових операцій. 

Касова робота в банках вимагає сучасних технологій і 
стратегічних перспектив її розвитку. Обов’язкове регулювання 
касових операцій законодавчими і нормативно-правовими 
актами України. 
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До основних принципів організації банками касової роботи 
входять: 

- порядок забезпечення банків готівкою; 
- взаємини банків з територіальними управліннями 

Національного банку України; 
- впровадження Національним банком України сучасних 

технологій в касовій роботі; 
- нормативні вимоги щодо формування і упаковки 

банкнот і монет національної валюти; 
- нові технології обробки готівки; 
- документальне оформлення касових операцій, форми 

касових документів і порядок їх оформлення; 
- вимоги нормативно-правових актів Національного 

банку України щодо здійснення касових операцій (прийом 
готівки і видача готівки). 

Не обійтись знаннями стосовно податкового обліку у 
банківських установах, кваліфікаційною програмою підготовки 
фахівців з валютного контролю за експортними, імпортними і 
лізинговим операціями, організацією і розвитком карткового 
бізнесу, проведенням операцій з дорогоцінними банківськими 
металами, організуванням фінансового моніторингу і 
внутрішнього аудиту, насамперед, для якісного управління 
банківськими ризиками. 

Певні особливості мають касові операції в іноземній 
валюті, що відповідають вимогам Інструкції про порядок 
організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території 
України. 

Студенти-фінансисти, вивчаючи дисципліну «Вступ до 
спеціальності» при вивченні завдань підготовки працівників для 
банків повинні засвоїти розуміння поняття «банківський 
менеджмент», що являє собою процес ефективного управління 
банком в умовах ринку, що означає: 

- орієнтацію банку на попит і потреби фінансового ринку, 
на запити клієнтів та створення таких банківських продуктів і 
послуг, які користуються попитом і можуть дати банкові 
запланований прибуток; 
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- постійне прагнення до підвищення ефективності 
банківської діяльності з метою зменшення витрат і одержання 
оптимальних результатів; 

- коригування цілей, завдань і програм банку залежно від 
кон’юнктури ринку; 

- необхідність використання сучасної інформаційної бази 
(комп’ютерних мереж та зв’язків з валютною і фондовою 
біржами, іншими фінансово-кредитними інститутами) з метою 
здійснення багатоваріантних розрахунків для прийняття 
обґрунтованих і оптимальних рішень; 

- раціональний добір персоналу та його ефективне 
використання. 

Банківський менеджмент, як самостійний вид фахової 
діяльності, передбачає, 

що менеджер може не мати капітал у банку, в якому 
працює. Він може володіти акціями банку, а може і не мати їх, 
працюючи за наймом на посаді менеджера. Праця менеджера - це 
продуктивна праця, що виникає в умовах комбінування 
високотехнологічного банківського процесу з високим рівнем 
спеціалізації працівників і забезпечує зв’язок та єдність усього 
процесу банківської діяльності на рівні банку в цілому, філії або 
відділення. Дедалі більші вимоги до управління зумовлені 
збільшенням розмірів банків, складністю банківських 
технологій, необхідністю професійного володіння 
управлінськими навичками. В сучасних умовах усі рішення з 
фінансових, організаційних та економічних питань готуються і 
приймаються професіоналами у сфері організації управління, 
котрі здійснюють також нагляд і контроль за виконанням 
прийнятих рішень. 

Під банківською діяльністю у визначенні банківського 
менеджменту розуміють діяльність банку з метою одержання 
прибутку. Змістом банківської діяльності є забезпечення 
банківського процесу всіма необхідними ресурсами й 
організування технологічного циклу в цілому, наприклад, 
розробка і вдосконалення банківських технологій, забезпечення 
необхідного рівня банківських продуктів і послуг, виконання 
всіх видів банківських операцій, матеріально-технічне 
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оснащення для здійснення банківської діяльності, забезпечення 
високопрофесійним персоналом, підтримання ліквідності та 
прибутковості банку. 

Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі 
якого лежать: постійний пошук нових можливостей, уміння 
залучати й використовувати для вирішення поставлених завдань 
ресурси з найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищення 
ефективності й одержання максимально можливого результату за 
мінімальних витрат. 

Таким чином, у загальному вигляді предметом діяльності в 
банках є обслуговування фінансових операцій суб’єктів 
економічних відносин. 

Основними типами операцій комерційних банків є 
розрахункові та касові операції (ведення рахунків), платіжні 
операції, депозити операції, кредитні операції, операції з цінними 
паперами. Структура і організація діяльності будь-якого банку 
мають давати можливість здійснювати усі ці операції. Ця вимога, 
як правило, прямо відображається у структурі банків, 
визначаючи назви банківських підрозділів: каса, управління 
розрахункових операцій (операційне керування), кредитне 
керування, відділ депозитних операцій, відділ міжнародних 
платежів, департамент операцій з цінними паперами. 

Отже, комерційний банк, виявляє не одну, а безліч 
суспільно-економічних сутностей. По-перше, банк є 
інструментом здійснення фінансових операцій суб’єктів 
економічних відносин. Наприклад, проводячи розрахунки між 
клієнтами, банк лише обслуговує їхні угоди, залишаючись 
непричетним до мотивів здійснення та результатів таких угод. 
По-друге, банк сам є суб’єктом економічних відносин. Так, 
видаючи кредити, банк вступає в угоди зі своїми клієнтами, 
самостійно приймає рішення про їх проведення, піклується про 
результат проведення операції (повернення позики та процентів). 
По-третє, банк є накопичувачем коштів. 

Приймаючи їх від населення за допомогою депозитів, 
інтегруючи залишки на розрахункових рахунках клієнтів, 
одержуючи в керування (траст) активи компанії і приватних осіб, 
банки створюють сумарний фінансовий потенціал, що може бути 
використаний для досягнення цілей, не пов’язаних із 
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накопиченням - у будівництві, виробництві, сфері послуг, 
торгівлі. По-четверте, спрямовуючи кошти в кредитування або 
поповнюючи портфель цінних паперів, вибираючи 
позичальників, банк є розподільником коштів. По-п’яте, банк є 
інформаційним центром. Інформація про операції клієнтів, їх 
стан, події на грошових і товарних ринках накопичується банком 
і використовується ним для прийняття рішень про здійснення тих 
чи інших операцій. Перелічені банківські одиниці визначають 
можливість, а в деяких випадках і необхідність створення 
банківських підрозділів, що їх обслуговують. 

Цілі комерційного банку поділяють на стратегічні і 
тактичні, довгострокові і короткострокові, загальні і локальні. 
Для досягнення цих цілей, як правило, також необхідно 
створювати відповідні банківські підрозділи. Керівництво таких 
підрозділів відповідає за досягнення цих цілей. Досягнення або 
видозміна цілей найчастіше призводить до реорганізації цих 
підрозділів. 

У свою чергу, формування фінансового ринку ставить нові 
вимоги щодо змісту та організації підготовки фахівців з 
економіки, фінансів та кредиту. Вирішенню цього завдання 
сприяє прийнятий в Україні Закон «Про освіту», який передбачає 
рівневу систему підготовки фахівців, ліцензування та 
акредитацію навчальних закладів, розширення їх прав щодо 
змісту та підготовки фахівців, вдосконалення структури 
навчальних планів за рахунок збільшення часу на самостійну 
роботу студентів. 

Враховуючи зростання ролі фінансів, розширення 
фінансового сектору економіки, розвиток фінансового та 
страхового ринків, особливого значення набрала підготовка 
фахівців на ринку фінансових послуг зі страхування та роботи у 
страхових компаніях. 

Важливе значення для забезпечення потреб страхового 
ринку у фахівцях вищої кваліфікації має підготовка фахівців зі 
страхової справи. Досвід їх підготовки, нагромаджений в 
Україні, заслуговує на вивчення та узагальнення у розрізі 
вивчення страхового сектору фінансової сфери економіки. 
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8.3. Особливості роботи фінансистів у страхових 
компаніях та їхніх відокремлених підрозділах 

 

Динамічний розвиток ринку страхових послуг України, 
зростання конкуренції серед страхових компаній, величезний 
потенціал ринку – усе це на даний час вимагає від керівників 
страхових компаній створення та застосування більш ефективної 
і прогресивної системи управління. 

У багатьох страхових компаній виникають труднощі, 
пов’язані з їх позиціонуванням на вітчизняному страховому 
ринку загалом і на регіональному зокрема. Як правило, у 
персоналу такі труднощі виникають рідше там, де існують місія 
компанії і сформульовані зрозумілі цілі та завдання, визначені 
стратегія розвитку і регіональна політика, склався фірмовий 
стиль, стиль роботи з клієнтом та корпоративні цінності. Нова 
місія страхової компанії має базуватися на трьох базових 
принципах: надійності, професійній експертизі управлінських 
рішень і відповідальності за їх реалізацію. 

Страхові послуги, здебільшого, реалізуються у такий 
спосіб: прямий продаж; продаж за допомогою посередників. 
Прямий продаж здійснюється:  в офісі страхової компанії; 
спеціально найманими працівниками - аквізиторами; за адресами 
у довідниках; поштовими відправленнями; мережею Інтернет. 

 Таблиця 8.1 

Спорідненість мети і завдань 

фінансової підсистеми страховика 
Мета фінансового 

менеджменту 
страховика 

Завдання фінансової підсистеми страховика 

Забезпечення 
максимізація 
вартості компанії в 
поточному та 
перспективному 
періоді 

1. Забезпечення формування максимального обсягу 
фінансових надходжень у відповідності до планів 
розвитку компанії 
2. Забезпечення найефективнішого використання 
фінансових ресурсів компанії 
3. Оптимізація грошових потоків 

4. Забезпечення максимізації прибутку компанії 
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5. Планування доходів і витрат у майбутньому 
(бюджетування) 

6. Забезпечення постійної фінансової рівноваги 
компанії (платоспроможності, ліквідності, 
фінансової незалежності, дохідності) у процесі її 
розвитку 

 

 

Продаж за допомогою посередників відбувається: через 
агентів; через брокерів; через інших посередників - банки, 
туристичні агенції тощо. 

В Україні найбільшого поширення набули такі способи 
реалізації страхових продуктів, як в офісі страхової компанії, за 
допомогою страхових агентів. 

 

 
Рис. 8.2. Ієрархія стратегічних напрямів діяльності 

страхової компанії 
 

Нещодавно з’явилась нова форма реалізації страхових 
послуг - через мережу Інтернет. Інтернет - це досить потужне 
новітнє середовище передачі інформації, розвиток якого 
призводить до суттєвих змін у всіх галузях підприємницької 
діяльності, в тому числі й страхуванні. Страхові компанії 
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використовують зазначену інформаційну систему як з точки зору 
удосконалення діяльності страхової компанії, так і розробки 
самого сайту. Також створюється сайт - екстранет, орієнтований 
виключно на клієнтів та партнерів з метою забезпечення 

здійснення страхових продаж, надання інформації щодо 
страхових виплат, статистики і таке інше. У використанні 
Інтернету в страхуванні можна виділити такі основні проблеми: 

 мала чисельність та низька купівельна спроможність 
Інтернет-аудиторії; 

 стереотипи мислення, гіркий досвід з фінансовими 
аферами; 

 відсутність законодавчого регламентування механізму 
електронного підпису та документування, відсутність правових 
основ електронних страхових полісів; 

 не всі страхові послуги можна продавати по мережі 
Інтернет, тому, що є такі підвиди страхування, які вимагають 
огляду об’єкта страхування (наприклад, авто-каско на умовах 
он-лайн тощо). 

В цілому, на страховому ринку України системи продажу 
страхових послуг постійно удосконалюються, застосовуються 
нові форми та методи. 

Однією з особливостей фінансового менеджменту 
страхової компанії є налагодження ефективного використання 
коштів страхових резервів. З одної боку існує законодавчо 
встановлені обмеження на використання резервів з метою 
забезпечення їх ліквідності, а з іншого  страховик завжди 
намагається підвищити прибутковість своїх активів. На даний 
час найчастіше страховики використовують банківські коротко- 

та довготермінові депозити для отримання максимально 
можливого прибутку з мінімальним рівнем ризику фінансових 

вкладень. Використання фондових інструментів страховиками 
для отримання прибутку на сьогодні є мінімальним у зв’язку з 
нерозвинутістю національного ринку цінних паперів. Специфіка 
інвестування страхових резервів зумовлює необхідність 
поєднання надійності, ліквідності й дохідності. Отже, слід 
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наполегливо шукати нові інструменти, які б комбінували 
інвестиції в інструменти з фіксованою дохідністю та в акції. 

Досить важливим питанням фінансового менеджменту 
страховика на сьогодні є забезпечення платоспроможності і 
ліквідності. 

Між страховиком та страхувальником в письмовій формі 
укладається договір страхування, в силу якого страховик 
зобов’язаний при настанні страхового випадку виконати страхові 
виплати страхувальнику або іншій особі, на користь якої було 
укладено договір страхування, а страхувальник зобов’язується 
сплатити страхові внески у встановлені строки. 

Основні елементами договору страхування є: 
 об’єкти страхування; 
 використання системи страхування; 
 страхова сума; 
 страховий тариф за узгодженням сторін; 
 розмір страхової премії; 
 термін (строк) страхування; 
 порядок змін та припинення дії договору страхування; 
 права, обов’язки та відповідальність сторін договору. 
При складанні договору страхування необхідно керуватися 

основними положеннями ст. 16 Закону України про страхування, 
де чітко визначені: 

 дефініції договору страхування; 
 необхідні реквізити та обов’язкова інформація; 
 обов’язки страховика; 
 обов’язки страхувальника; 
 порядок виплати страхових сум; 
 умови відмови у виплаті страховиком відшкодувань 

тощо. 

При укладанні договору страхування завжди постає 
проблема вибору визначення частки передачі ризику страховику 
й оптимального співвідношення між розмірами страхової премії 
та страхового покриття. Окрім того, договірні зобов’язання в 
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страхуванні мають важливу особливість, яка відрізняє їх від 
інших зобов’язань. А саме, якщо звичайні договірні зобов’язання 
передбачають неодмінне виконання обов’язків обома сторонами, 
то при страхуванні одна сторона завжди виконує страховий 
платіж, а інша - страховик - виконує страхові виплати тільки за 
умови настання страхового випадку. А це, в свою чергу, викликає 
певні особливості у фінансовій та обліковій роботі страховика. 

Головна мета, коли вона визначена і, що дуже важливо, 
досяжна, сприяє підвищенню ефективності роботи компанії. 
Мета, що випливає із завищеної оцінки можливостей організації, 
може призвести до катастрофічних наслідків. 

У практиці страхового менеджменту широко 
використовується стратегія оновлення. Вона передбачає 
безперервний процес пошуків і впровадження нових методів 
управління, зорієнтованих на послідовне вдосконалення 
страхової справи. Опрацювання стратегії має враховувати 
адаптацію до зовнішнього середовища, внутрішню координацію 
та організаційне передбачення. Тому стратегічні програми 
потрібно складати доволі гнучкими, аби при потребі їх можна 
було переорієнтувати або модифікувати. 

Під адаптацією до зовнішнього середовища розуміються 
дії, що супроводжують пристосування компанії до нових 
сприятливих можливостей розвитку бізнесу, а також до нових 
обмежень, які виникають на цьому шляху. Беруться до уваги як 
зміни в законодавстві, так і інтереси потенційних 
страхувальників, посередницьких структур, 
компаній-конкурентів та інших суб’єктів страхового ринку. 
Очевидно, що все це потребує постійного збору та аналізу 
великого обсягу інформації про розвиток економіки в цілому і 
страхової галузі зокрема, про різні ринки, послуги та інші 
чинники. 
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