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керівник проектної групи, гарант освітньої програми;     

   

Кобилинська Марія Михайлівна - викладач Коледжу управління, економіки і 

права Полтавської державної аграрної академії, спеціаліст першої категорії, член 

проектної групи;   
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ     

ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ)     

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"   

   

1 – Загальна інформація   

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу   

Коледж управління, економіки і права   

Полтавської державної аграрної академії   

   

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу   

Освітньо-кваліфікаційний рівень– молодший спеціаліст Кваліфікація  

– молодший спеціаліст з оціночної діяльності   

   

Офіційна назва 

освітньої програми   
Оціночна діяльність   

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми   

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний   

120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців   

   

Наявність   

акредитації   

   

Акредитація первинна   

Акредитація спеціальності  «Оціночна діяльність» (за новим переліком   

- 071 «Облік і оподаткування») проведена у 2014 році, (наказ МОН   

України від 11.06.2014 №2323л, сертифікат НК № 1796542 від   

24.11.2017р., термін дії до 1 липня 2019 року)   

Цикл/рівень   Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, НРК України 

– 5 рівень   

Передумови   Повна загальна середня освіта   

(особи мають право здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти з 

одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти)   

Мова(и) 

викладання   
Українська мова   

Термін дії освітньої 

програми   
до 1 липня 2019 року   

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми   

http://acup.poltava.ua    

2 – Мета освітньої програми   

Надання  здобувачам освіти теоретичних знань, формування практичних умінь, навичок та 

відповідних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у 

сфері оціночної діяльності; підготовка здобувачів освіти для подальшого навчання за обраною 

спеціальністю.   

   

http://acup.poltava.ua/
http://acup.poltava.ua/
http://acup.poltava.ua/


3 - Характеристика освітньої програми   

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність)   

07 Управління та адміністрування    

071 Облік і оподаткування   

Орієнтація   Освітньо-професійна.   

  

освітньої програми   Програма базується на загальновідомих наукових положеннях та 

сучасних наукових дослідженнях у галузі оціночної діяльності та 

орієнтована на надання здобувачам освіти загальної та професійно 

орієнтованої підготовки, спеціальних знань, умінь та навичок, 

необхідних для успішного здійснення професійної діяльності.    

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації   

Спеціальна освіта та професійна підготовка з оцінки вартості об’єктів 

рухомого та нерухомого майна.   

Ключові слова: оцінка майна, оцінка землі, оцінка колісних 

транспортних засобів.   

Особливості 

програми   
Програма охоплює дисципліни загальної та професійної підготовки, 

передбачає проходження здобувачами освіти навчальних та виробничої 

практик. Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців у сфері 

оцінки рухомого та нерухомого майна.   

4 – Придатність випускників освітньої програми  до працевлаштування 

та подальшого навчання   

Придатність до 

працевлаштува  

ння   

Випускники зі спеціальності «Оціночна діяльність» можуть працювати на 

посадах: оцінювач-експерт, оцінювач (експертна оцінка майна); брокер; 

дилер; ріелтор; надавати посередницькі послуги під час купівлі, продажу, 

здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення; 

надавати посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду 

та оцінювання земельних ділянок, тощо.    

Подальше 

навчання   
Подальше навчання за бакалаврським  рівнем вищої освіти.    

5 – Викладання та оцінювання   

Викладання та 

навчання   
Підходи до освітнього процесу: студентоцентроване професійноорієнтоване, 

комунікативне навчання.   

Форми організації освітнього процесу: лекції, семінарські заняття, практичні 

заняття, самостійна робота, консультації із викладачами, навчальна 

практика, виробнича практика, виконання курсових робіт на основі 

нормативно-правових актів, підручників, посібників, періодичних наукових 

видань, результатах діяльності підприємств (установ, організацій) тощо.   

   

Оцінювання   Усні та письмові екзамени, диференційовані і недиференційовані заліки, 

тестування,  презентації, проекти,  захист звітів, контрольні роботи, захист 

курсових робіт, атестація здобувачів.   

   

6 – Програмні компетентності   



Інтегральна 

компетентність   
Здатність розв’язувати типові спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у професійній діяльності з оцінки вартості рухомого і нерухомого 

майна, що передбачає застосування певних знань та практичних навичок, а 

також методів і положень фінансової науки.   

Загальні 

компетентності   

(ЗК)   

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

основі логічних аргументів та фактів;   

ЗК 2.  Уміння застосовувати знання на практиці;   
ЗК 3.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності;   

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою, вміння правильно та логічно 

будувати своє усне й писемне мовлення;   

ЗК 5. Здатність до усної та письмової професійної комунікації  іноземною   

  

  мовою (німецькою або англійською);   
ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями, здатність до 

самонавчання;   

ЗК 7.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  технології;   

ЗК 8.  Здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми, приймати 

обгрунтовані рішення;   

ЗК 9. Здатність працювати в команді та розвивати  власні лідерські якості;   
ЗК 10. Здатність до самоорганзації, планування та управління часом; ЗК 

11.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; ЗК  

12. Здатність діяти на основі етичних міркувань.   

  



Спеціальні 

(фахові) 

компетентності   

(ФК)   

ФК 1. Здатність застосовувати знання з основ експертного оцінювання майна, 

матеріальних та не матеріальних активів підприємств і бізнесу.   

ФК 2. Здатність використовувати професійно-профільовані знання і 

практичні навички в галузі фінансів, грошового обігу та кредиту, 

інвестування, менеджменту для здійснення оціночної діяльності.  ФК  3. 

Здатність використовувати математичний апарат для практичного 

використання в розв’язанні виробничих задач.    

ФК  4. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі 

бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку для здійснення 

оціночної діяльності.   

ФК 5. Здатність застосовувати теоретичні знання та набутті вміння для 

аналізу, моделювання і прогнозування стану об’єктів оцінювання на макро- 

та мікроекономічних рівнях.   

ФК 6. Володіти глибокими знаннями у сфері оціночної діяльності та вміти їх 

чітко застосовувати при вирішенні проблем.    

ФК 7. Здатність використовувати професійно-профільовані знання з розвитку 

інфраструктури ринку капіталів.    

ФК    8.  Здатність  використовувати  фахові  знання 

 в  сфері нормативноправового регулювання оціночної діяльності 

для здійснення оцінки відповідно до вимог нормативно та інструктивних 

актів.    

ФК 9. Здатність використовувати професійно-профільовані знання методів та 

моделей оцінювання для визначення вартості.   

ФК 10. Здатність визначати вартість цілісного майнового комплексу 

(підприємства).   

ФК 11. Здатність використовувати знання та уміння в галузі інформатики і 

комп’ютерної техніки для використання інформаційних систем та 

технологій в практиці оцінки.    

ФК  12. Здатність використовувати знання з податкового законодавства, 

ціноутворення для визначення вартості в оціночній діяльності.   

ФК 13. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в сфері 

страхування для визначення ризиків, пов’язаних з використанням об’єкта 

оцінки.   

ФК 14. Здатність використовувати професійно-профільовані знання для 

формування звіту про проведення оцінки різних об’єктів власності.   

ФК 15. Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі 

ділової української мови та ділової іноземної мови.   

7 –  Програмні результати навчання   

ПРН 1. Розуміння сутності і принципів розвитку суспільства, природи і мислення.   

ПРН 2. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і   

  

 



звичаїв свого народу та культурного надбання людства.  ПРН 3. Здатність 

аналізувати історичні події і процеси минулого і сьогодення.   

ПРН 4. Вміння аналізувати та обробляти інформацію, використовувати сучасні інформаційні 

продукти та технології для розв’язання задач у навчальній та практичній діяльності.   

ПРН 5. Розуміння загальнолюдських глобальний проблем з питань збереження обмежених 

природних ресурсів та екологічної ситуації.   

ПРН 6. Вміння усного та письмового професійного спілкування державною та іноземною мовами.   

ПРН 7. Вміння орієнтуватися в системі чинного законодавства, застосовувати знання щодо 

нормативно-правового регулювання оціночної діяльності.   

ПРН 8. Уміти забезпечувати дотримання техніки безпеки у професійній діяльності. ПРН 9. 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, у пошуку нових джерел 

інформації.    

ПРН 10. Проявляти ініціативу та комунікативність, здатність  адаптуватися та діяти в умовах 

нестабільної ринкової економіки.    

ПРН 11. Виконувати професійні обов’язки,  як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.   

ПРН 12. Використовувати набуті професійні знання, уміння й навички в умовах реальних 

підприємств.   

ПРН 13. Вміти розробляти оптимальну для економічних умов стратегію банківської діяльності в 

залежності від спеціалізації банку, його фінансового стану, місця на ринку, конкурентного 

середовища.   

ПРН 14. Вміти застосувати на практиці теоретичні знання методів розрахунку за витратним, 

дохідним і порівняльним підходом до оцінки майна підприємства.   

ПРН 15. Набути практичних навичок щодо методології оцінки земельних ресурсів та інших 

об’єктів нерухомості.   

ПРН 16. Набути практичних навичок щодо методології оцінки транспортних засобів.   

ПРН 17. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та термінами  ПРН 18. 

Уміти проводити збір, обробку, аналіз і систематизацію інформації в ході здобуття 

навичок професійної діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН 19. Уміти здійснювати обґрунтований вибір методів і підходів до оцінки майна й 

майнових прав, за для визначення їхньої вартості.   

ПРН 20. Оволодіння основними професійними навиками до самостійної роботи (курсова 

робота), або в групі (практичні заняття, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння 

отримати результат у рамках обмеженого часу.   

Комунікація   Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію  
українською та іноземною мовою (англійською або німецькою).  

Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних 

технологій, для ефективно спілкування на професійному та 

соціальному рівнях.   



Автономія і 

відповідальність   
Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.  

Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.   

Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та 

безпеки життєдіяльності та їх застосування.   

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми   

Кадрове 

забезпечення   
Всі члени проектної групи є штатними працівниками Коледжу 

управління економіки і права ПДАА. До реалізації програми 

залучаються педагогічні працівники з вищою категорією та  науковими 

ступенями, а також   

  висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи за фахом. З метою 

підвищення фахового рівня всі педагогічні працівники один раз на п’ять 

років проходять стажування   

Матеріальнотехнічне 

забезпечення   
 Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам; 100% 

забезпеченість спеціалізованими навчальними лабораторіями, 

комп’ютерами та прикладними комп’ютерними програмами, 

мультимедійним обладнанням;  соціальна інфраструктура, яка включає 

спортивний майданчик, їдальню; 100% забезпеченість гуртожитком; 

доступ до мережі Інтернет.    

Інформаційне та 

навчальнометодичне 

забезпечення   

Забезпеченість бібліотеки підручниками і посібниками, фаховими 

періодичними виданнями відповідного профілю; офіційний веб-сайт, 

наявність електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів 

навчальних дисциплін.    

   

2.ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА   

ПОСЛІДОВНІСТЬ   

   

2.1. Перелік компонент ОП    
Код  

н/д   

Компоненти освітньо-професійної програми   
(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота)   

Кількість 

кредитів   
Форма 

підсумкового 

контролю   

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни     

 1.1. Цикл загальної підготовки     

ОК 1   Основи філософських знань   2,5   Екзамен   

ОК 2   Іноземна мова (за професійним спрямуванням)   6   Екзамен   

ОК 3   Історія України   2   Екзамен   

ОК 4   Українська мова (за професійним 

спрямуванням)   
2,5   

Екзамен   

ОК 5   Культурологія   2,5   Залік   

ОК 6   Фізичне виховання   6   Залік   

ОК 7   Політична економія    3,5   Екзамен   



ОК 8   Вища математика   3   Екзамен   

ОК 9   Інформатика та комп'ютерна техніка   3   Залік   

ОК 10   Економіка підприємства    4   Екзамен   

ОК 11   Бухгалтерський облік   3,5   Екзамен   

ОК 12   Статистика   2   Залік   

ОК 13   Безпека життєдіяльності і охорона праці   2,5   Екзамен   

1.2. Цикл професійної підготовки     

ОК 14   Оціночна діяльність   4   Екзамен   

ОК 15   Методи і моделі оцінювання   4   Екзамен   

ОК 16   Нормативно-правове регулювання оціночної 

діяльності   
3,5   

Екзамен   

ОК 17   Інформаційні системи і технології у оціночній 

діяльності   
4   

Залік   

ОК 18   Податкова система   3,5   Екзамен   

ОК 19   Інфраструктура фінансового ринку   3   Залік   

ОК 20   Фінансовий облік   3,5   Екзамен   

ОК 21   Гроші та кредит   3   Залік   

ОК 22   Фінанси (фінанси, фінанси підприємств)   4   Екзамен   

ОК 23   
Виробнича практика   6   

Публічний 

захист   

Загальний обсяг обов’язкових компонент   81,5      

2. Вибіркові навчальні дисципліни     

ВБ 1   Менеджмент   2   Залік   

ВБ 2   Біржова діяльність   2,5   Залік   

ВБ 3   Релігієзнавство   2   Залік   

ВБ 4   Вступ до спеціальності   2   Залік   

ВБ 5   Страхування   2   Залік   

ВБ 6   Ріелторська діяльність   2,5   Залік   

ВБ 7   Соціологія    2   Залік   

ВБ 8   Екологія   2   Залік   

ВБ 9   Правознавство   2   Залік   

ВБ 10   Навчальна практика з інформатики і 

комп’ютерної техніки   
3   

Диф. залік   

ВБ 11   Навчальна практика з фінансового обліку   1,5   Диф. залік   

ВБ 12   Навчальна практика з податкової системи   1,5   Диф. залік   

ВБ 13   Навчальна практика з оціночної діяльності   3   Диф. залік   

ВБ 14   Навчальна практика з методів і моделей 

оцінювання   
1,5   

Диф. залік   

   Семестровий контроль   9      

Загальний обсяг вибіркових  компонент   38,5      

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ   120      

     

   



   

     

   

   

                  

   

   
   

   

   

   

   

3. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

   

          Атестація здобувачів освіти – це встановлення відповідності засвоєння 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь та компетентностей 

вимогам освітньо-професійної програми.   

         Атестація випускників освітньої програми спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену 

(дисципліни:  Оціночна діяльність, Методи і моделі оцінювання,  

Нормативноправове регулювання оціночної діяльності, Податкова система, 

Фінансовий облік). Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться у два 



етапи: І етап – тестова перевірка знань, ІІ етап – розв’язання 

розрахунковоаналітичних завдань.    

           Студенту, який склав кваліфікаційний екзамен відповідно до вимог освітньо-

професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється 

кваліфікація експерта-оцінювача та видається  документ про вищу освіту 

встановленого зразка.   

   

4. МАТРИЦЯ  ВІДПОВІДНОСТІ  ПРОГРАМНИХ   

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  КОМПОНЕНТАМ  ОСВІТНЬОЇ    

ПРОГРАМИ   
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ   

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ   

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ   
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