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ОПИС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Освітній компонент «Елементи дуальної освіти» призначений для адаптації здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОПП «Фінанси» до першого робочого місця, що відповідає їхній освітній 

спеціальності, напрацювання моделей взаємовигідних відносин університету та роботодавців, 

спрямованих на забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти до самостійної 

професійної діяльності, підвищення їхньої мотивації до отримання кваліфікації, удосконалення 

практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної 

підготовки, що забезпечує дотримання стандартів вищої освіти та підвищення якості 

підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців. 

  

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Години  Тематика Результати навчання Завдання 

ІІІ семестр 

10 Організаційно-

інституційна 

структура 

фінансової 
системи 

Володіння основами організації 

діяльності фінансових органів, 

котрі здійснюють управління 

фінансовими ресурсами. 

Вміння використовувати на 

базовому рівні спеціалізовані 

інформаційні системи та 

програмні продукти у сфері 
фінансів. 

Проаналізувати правову базу, яка 

регламентує організацію діяльності 

фінансових органів та інституцій. 

Ознайомитися з посадовими 

інструкціями та функціональними 

обов’язками працівників. 

Ознайомитися з особливостями 

практичного використання та 

опанувати навички роботи з ІАС 
«LOGICA» та АС «Є-Казна». 

10 Формування 

професійної 

культури 

працівників 

фінансових 

органів 

Розуміння сутності понять  

професійної культури  та 

правил етики поведінки 

працівників фінансових 

органів; знання  вимог до 

індивідуально-особистих 

особливостей та моральних 

аспектів діяльності фахівців у 
сфері фінансів. 

Проаналізувати нормативно-правове 

та інформаційне забезпечення 

діяльності посадових осіб фінансових 

органів щодо наявності у них етичних 

принципів. 

10 Основні засади 

організації 

фінансів 

суб’єктів 
господарювання 

Розуміння особливостей 

функціонування фінансів 

суб’єктів господарювання; 

ознайомлення з принципами 

господарювання в умовах 

ринкових відносин, ведення 

бухгалтерського обліку і 

складання звітності; володіння 

Ознайомитися із організацією 

діяльності суб’єктів господарювання, 

особливостями ведення 

бухгалтерського обліку і складання 

звітності. Брати участь в 

обговореннях дискусійних питань та 

проводити аналіз фінансово-

господарської діяльності суб’єктів 



методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансів 

суб’єктів господарювання. 

Вміти використовувати на 

базовому рівні програмне 

забезпечення «M.E.Doc» для 

подання звітності до 

контролюючих органів та 

обміну юридично значущими 

первинними документами між 

контрагентами в електронному 

вигляді. 

господарювання й пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення для 

вирішення проблем.    Визначити і 

узагальнити показники 

результативності та ефективності 

використання фінансових ресурсів 

суб’єкта господарювання на основі 

фінансової звітності. Ознайомитися з 

особливостями практичного 

використання та опанувати навички 

роботи з програмним продуктом 

«M.E.Doc». 

Проміжний контроль 

ІV семестр 

10 Організація 

діяльності  та 

структура 

Пенсійного 

фонду України 

Розуміння основ організації 

системи пенсійного 

забезпечення. Володіння 

методикою аналізу 

надходження коштів до 

бюджету Пенсійного фонду 

України та заборгованості за 

платежами. Знати основи 

роботи інтегрованої 

комплексної інформаційної 

системи Пенсійного фонду 

України «ІКІС ПФУ» та вміти 

працювати з порталом 

електронних послуг 

Пенсійного фонду України. 

Розуміння порядку та 

володіння навичками 

проведення внутрішнього 

аудиту   та підготовки 

аудиторського висновку. 

Ознайомитися з організаційними 

аспектами функціонування системи 

пенсійного забезпечення. 

Опрацювати законодавство, яке  

регламентує діяльність 

територіальних органів Пенсійного 

фонду України. Ознайомитися із 

основами роботи інтегрованої 

комплексної інформаційної системи 

Пенсійного фонду України «ІКІС 

ПФУ» та порталу електронних 

послуг Пенсійного фонду України. 

Брати участь у здійсненні: аналізу 

надходження коштів до бюджету 

Пенсійного фонду України по 

Тернопільській області (за місяць, 

квартал); аналізу заборгованості за 

платежами до бюджету Пенсійного 

фонду України по Тернопільській 

області на певну дату в розрізі 

платежів та боржників. 

Бути залученим до: підготовки 

листів-повідомлень боржникам 

щодо добровільної сплати 

заборгованих сум до бюджету 

Пенсійного фонду України по 

Тернопільській області; проведення 

внутрішнього аудиту відповідно до 

річного плану та підготовки 

аудиторського висновку; проведення 

перевірки достовірності довідок про 

заробітну плату, що подаються 

громадянами до Пенсійного фонду 

України із заявою на призначення 
пенсії за період до 2000 року. 

10 Структура та 

організація 

діяльності  

Державної 

податкової 

служби України 

Знання чинної структури 

Державної податкової служби 

України, її завдань. Володіння 

навичками здійснення аналізу 

структури й завдань Головних 

управлінь Державної 

податкової служби України в 

областях та порядку їх 

функціонування.  

Ознайомитись з положенням про 

Державну податкову службу 

України. Проаналізувати положення 

про ГУ ДПС, положення про ДПІ, 

положення про структурні 

підрозділи та ознайомитись з 

порядком взаємодії між 
підрозділами. 

10 Структура та 

організація 

діяльності  

Знання чинної структури 

Держмитслужби України, її 

завдань; структури й завдань 

Ознайомитись з положенням про 

Державну митну службу України. 

Проаналізувати положення про 



Державної 

митної служби 
України 

відокремлених підрозділів 

Держмитслужби (митниць) та 
порядку їх функціонування.  

територіальний орган 

Держмитслужби, правила 

внутрішнього службового 

розпорядку митниці, положення про 

структурні підрозділи та 

ознайомитись з порядком взаємодії 

між підрозділами. 

Проміжний контроль 

V семестр 

10 Митний 

контроль: його 

організація та 

форми 

 

 

 

 

 

 

 

Знання організаційних засад 

здійснення митного контролю, 

послідовності його стадій та 

форм. Знання порядку 

використання технічних та 

спеціальних засобів митного 

контролю  товарів, предметів та 

транспортних засобів. 

  

 
 

Ознайомитися з сучасними 

програмними технологіями у процесі 

здійснення митного оформлення та 

декларування товарів і транспортних 

засобів. Вивчити форми митного 

декларування, види декларацій та 

особливості їх подання і заповнення. 

Формувати та аналізувати основні 

митні документи, які 

використовуються у митному 

адмініструванні. 

10 Розрахунок, 

декларування 

податкових 

зобов’язань та 

сплата податків  

Володіння навичками 

розрахунку податкових 

зобов’язань платників податків. 

Знання видів та форм 

податкової звітності; основних 

характеристик електронних 

сервісів декларування 

податкових зобов’язань. 

Володіння навичками 

формування та подання 

податкової звітності за 

допомогою електронних 

сервісів. 

Ознайомитися з правами та 

обов’язками платників податків, 

порядком їх обліку у фіскальних 

органах. 

Здійснити розрахунок податкових 

зобов’язань платників податків по 

основних видах податків. 

Проаналізувати форми та структуру 

податкової звітності. Ознайомитись з 

електронними сервісами 

декларування податкових 

зобов’язань; навчитись подавати 

декларації за допомогою 

електронного кабінету платника та 

інших сервісів. 

10 Основні засади 

організації 

фінансів 

територіальних 
громад  

Розуміння особливостей 
функціонування фінансів  
територіальних громад; 
володіння методичним 
інструментарієм діагностики 
стану фінансів  територіальних 
громад. 
Розуміння системи управління 

грошовими потоками, рухом 

фінансових ресурсів та 

відповідною організацією 
фінансових відносин.  

Бути залученим до аналізу 

результативності та ефективності 

використання фінансових ресурсів 

органів місцевого самоврядування. 

Брати участь в обговоренні проблем 

управління фінансами територіальних 

громад та  використовувати сучасні 

методи і технології під час 

пропонування рішень щодо 

формування і використання 

фінансових ресурсів територіальних 
громад. 

Проміжний контроль 

VI семестр 

10 Механізми 

фінансування  

проектів сталого 
розвитку 

Володіння навичками пошуку 

міжнародних програм для 

фінансування проектів на 

засадах співфінансування з 

органами місцевого 

самоврядування; навичками 

підготовки документації для 

залучення грантів; розуміння 

механізму участі органів 

місцевого самоврядування в 

реалізації інвестиційних 

проектів на умовах   

Взяти участь у пошуку міжнародних 

програм для фінансування проектів 

на засадах співфінансування з 

органами місцевого самоврядування; 

взяти участь у підготовці документації 

для залучення гранту; підготувати 

пропозиції щодо участі органу 

місцевого самоврядування у 

реалізації інвестиційних проектів на 

умовах співфінансування. 

 



співфінансування. 

10  Основи 

організації 

публічних 

закупівель 

Володіння законодавством з 

питань публічних закупівель та  

розуміння порядку здійснення 

процедури  публічних закупівель   

Ознайомитися із порядком підготовки 

документації щодо оголошення   

тендерної пропозиції та проведення 

процедури публічних закупівель 

10 Муніципальний    

консалтинг 

Розуміння основних засад 
муніципального консалтингу; 
розуміння порядку розробки 
проектів державно-приватного 
партнерства; грантового 
фінансування, здійснення 
місцевих запозичень. 

Взяти участь у пошуку грантових 

пропозицій для залучення грантового 

фінансування;  ознайомитися із 

порядком  розробки проекту 
державно- приватного партнерства. 

Проміжний контроль 

VII семестр 

5 Оцінювання 

фінансової 

спроможності 

територіальних 

громад 

Оволодіння правовою базою  та 

методикою оцінювання 

фінансової спроможності 

територіальних громад. 

Володіння навичками роботи з 

державним веб-порталом 

бюджету для громадян «Open 
Budget». 

Проаналізувати та оцінити фінансову 

спроможність територіальної громади. 

Ознайомитися із особливостями 

здійснення Boost-аналізу бюджетних 

показників на державному веб-порталі 

бюджету для громадян «Open 

Budget». 

5 Механізми 
участі 

громадськості в 

управлінні 

фінансами 

територіальної 
громади 

Оволодіння правовою базою 
здійснення партиципаторного 
бюджетування та розуміння 
ролі громадськості в управлінні 
фінансами територіальної 
громади. 
 

 

Проаналізувати правове забезпечення 

партиципаторного бюджетування на 

рівні громади, оцінити рівень 

застосування форм участі 

громадськості в управлінських 

процесах на місцевому рівні; 

ознайомитися із практикою 

використання технології 

громадського бюджету. Скласти 

проект бюджету участі для 

територіальної громади. 

15 Організація 

бюджетного 

процесу на 
місцевому рівні 

Володіння бюджетним 

законодавством, яке 

регламентує бюджетний процес. 

Вміння застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для формування та 

аналізу основних документів, 

які використовуються у 

бюджетному процесі на 

місцевому рівні, знати 

послідовність стадій 

бюджетного процесу та основні 

функції його учасників. 

Володіння навичками 

використання інформаційно-

аналітичної системи управління 

плануванням та виконанням 
місцевих бюджетів «LOGICA». 

Взяти участь у розробленні 

документів, які стосуються 

прогнозування та планування 

доходів, видатків, кредитування та 

фінансування місцевих бюджетів. 

Проаналізувати порядок складання 

бюджетних запитів, включення 

бюджетних запитів до проекту 

бюджету; провести аналіз організації 

порядку розгляду проекту місцевого 

бюджету в органах виконавчої влади. 

Бути залученим до аналізу виконання 

місцевих бюджетів за доходами, 

видатками, кредитуванням та 

фінансуванням. Ознайомитися з 

особливостями практичного 

використання та опанувати навички 

роботи з інформаційно-аналітичною 

системою управління плануванням та 

виконанням місцевих бюджетів 
«LOGICA». 

5 Оцінювання 

ефективності 

бюджетних 
програм. 

Володіння методикою 

проведення розпорядниками 

бюджетних коштів оцінювання 

ефективності бюджетних 
програм. 

Бути залученим до  оцінювання 

ефективності бюджетних програм  

розпорядниками бюджетних коштів. 

15 Повернення 

помилково та 

Розуміння порядку повернення 

коштів, помилково або надміру 

Бути залученим до обміну 

електронними документами між 



надміру 

зарахованих до 

бюджетів 
платежів 

зарахованих до державного та 

місцевих бюджетів. Оволодіння 

навиками обміну електронними 

документами між органами 

ДКСУ та органами, що 

контролюють справляння 

надходжень бюджету, органами, 

які ведуть облік заборгованості 

в розрізі позичальників, 

місцевими фінансовими 

органами. Розуміння процесу 

здійснення контролю повноти 

реквізитів подання та 

зарахування коштів до бюджету 

згідно із реквізитами, 

зазначеними у поданні. Набуття 

навиків підготовки 

розрахункових документів на 

повернення коштів, помилково 

або надміру зарахованих до 

бюджету або на єдиний рахунок. 

Розуміння порядку здійснення 

процедур з повернення коштів, 

помилково або надміру 

зарахованих до державного та 
місцевих бюджетів. 

органами ДКСУ та органами, що 

контролюють справляння надходжень 

бюджету, органами, які ведуть облік 

заборгованості в розрізі 

позичальників, місцевими 

фінансовими органами. Бути 

залученим до перевірки подань 

(висновків, повідомлень) про 

повернення платежів, як надходять до 

органів ДКСУ від органів, які 

контролюють справляння надходжень 

державного та місцевих бюджетів. 

Взяти участь у підготовці 

розрахункових документів на 

повернення коштів, помилково або 

надміру зарахованих до бюджету або 

на єдиний рахунок. Бути залученим 

до процедур з повернення коштів, 

помилково або надміру зарахованих 
до державного та місцевих бюджетів. 

15 Організація 

обслуговування 

розпорядників 

коштів та інших 
клієнтів 

Розуміння порядку 

казначейського обслуговування 

розпорядників коштів та інших 

клієнтів. Оволодіння навиками 

обміну документами між 

органами ДКСУ та 

розпорядниками коштів та 

іншими клієнтами, у тому числі 

через систему дистанційного 

обслуговування клієнтів «Клієнт 

казначейства – Казначейство». 

Розуміння специфіки перевірки 

документів, які надходять до 

органів ДКСУ від розпорядників 

коштів та інших клієнтів. 

Набуття навиків реєстрації 

бюджетних зобов’язань, 

відкриття (виділення) 

бюджетних асигнувань, 

підготовки виписок з рахунків 

розпорядників коштів 

державного та місцевих 

бюджетів. Розуміння порядку 

оплати видатків розпорядників 

коштів та інших клієнтів. 

Володіння базовими навичками 

роботи з єдиною платформою 

системи обслуговування 
бюджетів АС «Є-Казна». 

Бути залученим до обміну 

документами між органами ДКСУ та 

розпорядниками коштів та іншими 

клієнтами, зокрема через систему 

дистанційного обслуговування 

клієнтів «Клієнт казначейства – 

Казначейство». Взяти участь у 

перевірці документів, які надходять 

до органів ДКСУ від розпорядників 

коштів та інших клієнтів. Бути 

залученим до реєстрації бюджетних 

зобов’язань, відкриття (виділення) 

бюджетних асигнувань, підготовки 

виписок з рахунків розпорядників 

коштів державного та місцевих 

бюджетів. Взяти участь в оплаті 

видатків розпорядників коштів та 

інших клієнтів. 

Ознайомитися з особливостями 

практичного використання та 

опанувати навички роботи з АС «Є-
Казна». 

Залік 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

Після закінчення навчання за елементами дуальної освіти (ЕДО) оцінюються набуті 

компетентності здобувачів ОПП  «Фінанси» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.   

Оцінка компетентностей здобувачів вищої освіти проводиться представниками  кафедри 

університету та установи бази ЕДО. За результатами виконання кожного блоку завдань освітньої 

компоненти студенти в усній формі звітують перед комісією, що складається із викладачів ЗУНУ 

та представника установи ЕДО. 

При оцінюванні здобувача враховуються наступні критерії: 

- повнота доступу  до актуальної інформації про поточний стан розвитку професій; 

- підвищення рівня компетентності здобувача з позиції цільової підготовки кадрів для 

ринку; 

- можливість застосування отриманих теоретичних знань у практичній діяльності; 

- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості подальшого 

працевлаштування. 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується за схемою: 

 

Критерії оцінювання       Межі ( 100 балів) 

 Представлення результатів ЕДО               0-100 балів 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Відмінно 

B 85-89 Добре 

C 75-84 Добре 

D 65-74 Задовільно 

E 60-64 Достатньо 

FX 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно обов’язковим повторним курсом 

 


