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Вступ 

 

Навчальна практика «Вступ до спеціальності» здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня освіти кафедри фінансів та економіки 
природокористування є обов'язковим компонентом освітньо-
професійної програми для здобуття кваліфікації «бакалавр фінансів, 
банківської справи та страхування» і має на меті набуття здобувачем 
вищої освіти професійних навичок та вмінь. 

Навчальна  практика «Вступ до спеціальності» призначена для 
того, щоб закріпити знання та практичні навики, набуті під час 
вивчення дисципліни, ознайомити студентів із сучасним станом 
державного фінансового менеджменту, вітчизняних державних і 
комунальних підприємств (установ, організацій), їх фінансово-
економічною діяльністю та основними проблемами. Під час 
проходження навчальної практики з дисципліни «Вступ до 
спеціальності» здобувачі вищої освіти ознайомлюються з механізмами 
вирішення фінансово-економічних та управлінських проблем й 
завдань на прикладі конкретних матеріалів. 

Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та 
послідовність її проведення при одержанні необхідного достатнього 
обсягу практичних фінансових знань і умінь. Під час навчальної 
практики «Вступ до спеціальності» поглиблюються та закріплюються 
теоретичні знання з дисциплін навчального плану, накопичується та 
аналізується фактичний матеріал для виконання індивідуальних робіт. 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної 
діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладачів 
кафедри фінансів та економіки природокористування. 
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2. Опис освітньої компоненти 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 4,5 

Галузь знань 07 
«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна фахової підготовки 
(спеціалізації) 

Загальна 
кількість годин 

– 135 

Спеціальність 072 
«Фінанси, 

банківська справа 
та страхування» 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Рівень вищої 
освіти: (перший) 

бакалаврський 

Самостійна робота 

135 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

3. Мета навчальної практики  «Вступ до спеціальності» 

 

Сучасний розвиток ринку праці потребує компетентних фахівців, 
які мають не тільки професійні знання, уміння та навички, але й 
можуть приймати відповідальні рішення в ситуаціях вибору, схильні 
до співробітництва, вирізняються мобільністю, динамізмом, 
конструктивністю, здатністю до адаптації, умінням реалізувати свої 
творчі здібності. Навчальна практика «Вступ до спеціальності» 
проводиться на першому курсі у другому семестрі.  

Мета навчальної практики «Вступ до спеціальності» полягає в 
ознайомленні студентів з особливостями обраної спеціальності; 
особливостями  функціонування фінансової системи, банківських 
установ, страхових компаній, підрозділів підприємств; набуття 
необхідних практичних навичок опрацювання наукової та учбової 
літератури та науково-дослідної роботи для формування  загальних та 
фахових компетентностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Основні завдання навчальної практики «Вступу до спеціальності» 
полягають у: 
✓ визначенні місця та ролі фінансиста на підприємстві, в 

банківській та бюджетній установах, у страховій компанії, органах 
державного управління, інших господарських структурах; 
✓ознайомленні здобувачів вищої освіти з ключовими та 

професійними компенетнціями випускників спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» відповідно до Державних 
стандартів вищої освіти;   
✓визначення кваліфікаційних вимог, функцій, прав, 

відповідальності фахівців відповідно до Класифікатора професій;  
✓доведення до відома здобувачів вищої освіти особливості сфери 

їх майбутньої професійної діяльності і перелік посад, які може 
обіймати фахівець у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування;  

Після закінчення навчальної практики студенти повинні знати:  
✓ професійні та кваліфікаційні вимоги до фахівця у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування;  
✓ завдання, повноваження, права та відповідальність працівників 

фінансово-економічних служб;  
✓ особливості професійної діяльності у сфері фінансів; банківської 

справи та страхування. 

Проходження навчальної практики «Вступ до спеціальності» 
забезпечує отримання наступних компетентностей та програмних 
результатів: 
Загальні 
компетентності 
 (ЗК) 

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання на 
практиці. 
ЗК3. Здатність планувати діяльність та 
раціонально використовувати час. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї, креативно 
мислити, ініціативність та активність. 
ЗК8. Здатність працювати в команді. 
ЗК9. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 

Фахові 
компетентності 
спеціальності 
(СК) 

ФК4. Здатність використовувати базові знання і 
практичні навички у сфері грошово-кредитної та 
фіскальної політики, регулювання фінансового 
ринку та фінансів суб’єктів господарювання . 
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ФК8. Здатність опановувати та усвідомлювати 
інформацію щодо сучасного стану і тенденцій 
розвитку сфери фінансів, банківської справи та 
страхування 

ФК9. Здатність формувати та реалізовувати 
комунікації в сфері фінансів, банківської справи 
та страхування.  
ФК15. Здатність аналізувати причинно-наслідкові 
механізми та обґрунтовувати і приймати 
професійні рішення у сфері фінансів, банківської 
діяльності та страхування. 
ФК16. Здатність підтримувати належний рівень 
економічних знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

Програмні 
результати 
навчання (ПР) 

ПРН1. Розуміти сутність економічних законів та 
категорій,фінансову термінологію, принципи 
фінансової науки, особливості функціонування 
фінансових систем.  
ПРН9. Підтримувати належний рівень знань та 
постійно підвищувати свою професійну 
підготовку у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
ПРН11. Уміння усного та письмового спілкування 
державною мовою, використання вербальних 
інструментів  комунікації. 
ПРН16. Здійснювати фахове обґрунтування 
прийняття рішень та нести відповідальність за 
результати професійної діяльності у сфері 
фінансів, банківської діяльності та страхуванні. 
ПРН18.  Дотримуватися здорового способу життя, 
виявляти турботу про здоров’я і безпеку 
життєдіяльності співробітників, прагнення до 
збереження навколишнього середовища. 
ПРН19. Здійснювати професійну діяльність 
соціально-відповідально та громадянсько-

свідомо, з дотриманням  професійних етичних 
стандартів. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

За час навчальної практики бакалавр зобов’язаний виконати дві 
групи завдань практичної підготовки: перша – здійснити загальну 
характеристику однієї з визначеної сфер на основі ознайомлення з 
можливими сферами працевлаштування за спеціальністю; друга – 

детально висвітлити особливості діяльності підприємств, організацій 
та установ визначеної сфери діяльності та ознайомитися з основами 
веденням фінансової документації підприємств, установ та організацій 
визначеного профілю. 
 

4. Зміст програми навчальної практики  

 
З метою закріплення набутих теоретичних знань студент повинен 

дослідити особливості організації роботи за спеціальністю в одній з 
обраних сфер діяльності 1: 

1. Бюджетна сфера (органи державного управління, фінансові 
органи, органи держказначейства, податкові органи, 
Пенсійний фонд). 

2. Сфера банківської діяльності. 
3. Сфера страхової діяльності. 
4. Сфера підприємництва. 

 

Залежно від досліджуваної сфери студент повинен проаналізувати 
наступну інформацію.  

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності підприємств 

(бюджетних, банківських, страхових установ)  
- визначення ролі та місця фінансиста на підприємстві (у 

бюджетних/банківських/страхових установах); 
- законодавчо-нормативна база функціонування підприємств 

(бюджетних/банківських/страхових установ);  
- визначення кваліфікаційних вимог, функцій, прав, 

відповідальності фахівців відповідно до Класифікатора професій у 
визначеній сфері діяльності;  
 

 

                                                 
1
 Студенти самостійно обирають сферу дослідження 
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Розділ 2. Особливості професійної діяльності у визначеній сфері  
- характеристика особливостей сфери майбутньої професійної 

діяльності (галузь, предмет діяльності, місія, види організаційно-

правових форм діяльності, основні напрями діяльності) та переліку 

посад, які може обіймати спеціаліст у визначеній сфері; 
- визначення основ користування базами даних, які 

використовують в своїй діяльності структурні фінансові підрозділи  
підприємств, організацій та установ (особливості системи збору та 
внутрішньої обробки фінансової інформації, особливості 
використання програмного забезпечення); 

- характеристика  фінансової звітності, яку готують структурні 
фінансові підрозділи  підприємств, організацій та установ. 

 

5. Оформлення звіту з навчальної практики 

Завершальний етап проведення навчальної практики – правильне та 
своєчасне оформлення звіту, в якому мають бути відображені 
результати проведеного дослідження обраної сфери професійної 
діяльності, висвітлено основні особливості професійної діяльності у 
сфері фінансів; банківської справи та страхування. 

Звіт повинен бути підготовлений відповідно до правил складання 
технічної документації у редакторі MS Word через 1,5 інтервалу. Як 
виключення, допускається підготовка звіту в рукописному вигляді.  

Обсяг звіту – 30 - 40 сторінок. Звіт необхідно доповнювати 
таблицями та рисунками. Наприкінці звіту наводиться перелік 
використаних матеріалів і літератури. У вступі обґрунтовується 
актуальність теми дослідження, виділяються мета і завдання 
дослідження, об’єкт та інформаційна база дослідження. За розділами 

звіту матеріал повинен бути відображений згідно до програми 
навчальної практики. У висновках звіту вказуються основні особливості 
професійної діяльності у визначеній сфері. Останні повинні спиратись 
на інформацію, викладену у звіті, і мати детальне обґрунтування. 
Складовою частиною звіту є додатки форм фінансової звітності, яку 
готують структурні фінансові підрозділи  підприємств, організацій та 
установ. 

6. Оцінювання звіту з навчальної практики  

Звіт з навчальної практики оцінюється в інтервалі 0-100 балів 
(включно). Результати проходження навчальної практики оцінюються за 
такими критеріями: змістовні та організаційні аспекти роботи, якість 
захисту роботи (табл.2, табл.3).   
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Таблиця 2 

Оцінювання звіту з навчальної практики (за 100-бальною шкалою) 

Елемент оцінки Критерії Кількість 
балів 

1 2 3 

1. Змістовні аспекти звіту 

1.1. Відповідність логічної побудови 
звіту поставленим завданням 

ні – 0 балів 
так – 10 балів 

0-10 

1.2. Повнота огляду нормативно-
правого забезпечення 

Низький – 0 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

1.3. Інформаційний рівень роботи Низький – 0 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

1.4. Ступінь самостійності 
проведення дослідження 

Низький – 0 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

1.5. Мова викладу праці (чіткість, 
точність, грамотно тощо) 

Низький – 0 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

Разом за розділом 1: Максимум – 50 балів  

2. Організаційні аспекти роботи 

2.1. Своєчасність виконання 
окремих етапів звіту 

Невчасно – 0 балів 
Вчасно – 5 балів 

0-5 

2.2. Відповідність встановленим 
вимогам та оформлення звіту 

Не відповідає – 0 
балів 
Відповідає – 5 балів 

0-5 

Разом за розділом 2: Максимум – 10 балів  

3. Якість захисту роботи 

3.1. Уміння стисло, послідовно і 
чітко викласти сутність і результати 
навчальної практики 

ні – 0 балів 
так – 10 балів 0-10 

3.2. Здатність аргументовано 
захищати свої пропозиції, думки, 
погляди 

ні – 0 балів 
так – 10 балів 0-10 

3.3. Загальний рівень підготовки 
студента 

Низький – 0 балів 
Високий – 10 балів 

0-10 

3.4. Якість підготовки 
ілюстративного матеріалу, наявність 
і знання форм звітності 

Низький – 0 балів 
Високий – 10 балів 0-10 

Разом за розділом 3: Максимум – 40 балів  

Всього: Максимум – 100 

балів 
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Студент у визначені строки здає звіт з навчальної практики. Захист 
звіту здійснюється з обов’язковою присутністю студента після 
перевірки роботи викладачем. 

Таблиця 3 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування Сума 

Зміст 

звіту 

 

Організаційні 
аспекти 

Захист 
звіту до 100 

до 50 до 10 до 40 

 

Кількість балів за критеріями наведена в таблиці 4. 
Таблиця 4 

Критерії оцінювання звіту з навчальної практики 

 

Критерії оцінювання практики 

 

Кількість 

балів 

Рівень 

компе- 

тентності 
Студент повністю виконав програму 
практики; під час захисту звіту студент 
аргументовано доводить набуття ним 
практичних навичок, передбачених 
програмою практики 

90…100 Високий 

Студент повністю виконав програму 
практики; виявляє наявність необхідних 
практичних умінь, передбачених програмою 
практики 

85…89 Достатній 

Студент повністю виконав програму 
практики; незначні недоліки, які 
спостерігаються при підведенні підсумкового 
контролю, студент виправляє сам 

75…84 
Достатній 

 

Студент повністю виконав програму 
практики;  
при підведенні підсумкового контролю 
незначні недоліки, які студент усуває з 
допомогою викладача 

 

70…74 Середній 
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Студент повністю виконав програму 
практики; підведення підсумкового контролю 
не дозволяє в повній мірі виявити практичні 
навички, передбачені програмою практики 

60…69 Середній 

Студент виконав більше 50% програми 
практики;  
підведення підсумкового контролю показує, 
що студент не набув достатніх практичних 
навичок, передбачених програмою практики 

35…59 

 

Низький 

 

Студент виконав менше 50% програми 
практики та при підведенні підсумкового 
контролю показує відсутність практичних 
навичок, передбачених програмою практики 

1…34 

 

Низький 

 

 

 

7. Рекомендована література 

 

7.1. Базова література 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004. 

2. Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства 
освіти України від 08.04.1993 р. № 93. 

 

7.2. Допоміжна література 

1. Концепція практичної підготовки студентів НУВГП. URL : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5617/ 

2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з 
впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. Львів, 2008. 
20 с. URL :  http://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf 

 

7.3. Інформаційні ресурси 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

2. Господарський кодекс України.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

3. Законодавство України / Верховна рада України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/indexhttp://zakon.rada.gov.ua/laws 
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4. Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text 

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua 

6. Нормативно-правове і програмно-методичне забезпечення 
організації навчального процесу в ВНЗ України. URL : 

http://www.znz.edu-ua.net. 

7. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI: 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-

17 

8. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека. URL: 

http://libr.rv.ua/ 

9. Сайт Головного Контрольно-ревізійного управління України. 
URL: www.dkrs.gov.ua 

10. Сайт Державної казначейської служби України. URL: 
http://www.treasury.gov.ua 

11. Сайт Державної фіскальної служби України. URL: 
http://sfs.gov.ua/ 

12. Сайт Міністерства фінансів України. URL:  
https://mof.gov.ua/uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


