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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що 
розроблена на кафедрі фінансів та обліку Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна», регламентує зміст та організацію 
освітнього процесу, характеризує фактичне ресурсне забезпечення 
магістерської програми, характеризує середовище освітнього закладу, 
забезпечує розвиток загально-культурних (соціально-особистісних) 
компетентностей випускників, оціночні засоби для проведення проміжних та 
підсумкових атестацій та матеріали, що забезпечують якість підготовки 
магістрів.

Стратегічною метою освітньо-професійної програми є підготовка 
фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 
інноваційного та дослідницького характеру в галузі фінансів, банківської 
справи та страхування в умовах мінливості та невизначеності ринкового 
середовища.

Освітньо-професійна програма відповідає основним вимогам стандарту, її 
структура включає як основні, так і вибіркові компоненти освітньої програми. 
Загальна місткість програми складає 90 кредитів.

Дисципліни навчального плану даної освітньо-професійної програми 
формують весь необхідний перелік загальнокультурних, професійних та 
фахових компетентностей.

Якість змістовної складової навчального плану не викликає сумнівів та 
дозволяє забезпечити компетентності випускника. Включені у навчальний план 
дисципліни розкривають сутність актуальних професійних проблем в умовах 
сучасності. Навчальна робота студентів організовується в процесі підготовки 
магістрів у таких формах: лекції, семінари, практичні заняття, педагогічна 
практика тощо. У навчальному процесі передбачається використання різних 
форм проведення навчальних занять.

Розроблена освітньо-професійна програма у повній мірі відповідає 
заявленому рівню підготовки магістра. Передбачені дисципліни формують 
високий рівень компетентностей, передбачених стандартом вищої освіти. 
Якість представленої освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» не викликає сумнівів. Програма може бути



РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

О світньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що 
реалізується у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 
«Україна», представляє собою документ, розроблений закладом вищої освіти 
з урахуванням потреб та особливостей розвитку ринку праці та попиту на 
кваліфіковані кадри в галузі фінансів, банківської справи та страхування сфері. 
Освітньо-професійна програма регламентує цілі, очікувані результати, зміст, 
умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінки якості здобувачів 
вищої освіти. Програма логічно структурована.

П рограма орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних 
фінансистів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес- 
середовища, враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. 
Формує фінансистів з новим перспективним способом мислення, здатних не 
лише застосовувати існуючі методи в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Програма формує навички розв’язувати складні спеціалізовані завдання 
та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в 
ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування окремих методів і положень фінансової науки та 
характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу 
вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

В рецензованій освітньо-професійній програмі представлено 
інтегральні, загальні, спеціальні та фахові компетентності, спрямовані на 
здобуття системи знань, умінь і практичних навичок у галузі фінансів, 
банківської справи та страхування. Аудиторна та самостійна робота 
організована на засадах проблемно-орієнтованого підходу з використанням 
сучасних освітніх технологій та методик. Комбінація лекцій, практичних 
занять із розв’язанням ситуаційних завдань і використанням кейс-методів, 
ділових ігор, тренінгів, виконання курсових робіт, проходження практики, 
студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 
навчання розвиваю ть практичні навички, уміння та формують креативне 
мислення.

Розроблена програма відповідає вимогам освітнього процесу. її
реалізація дозволить які 
рівня вищої освіти за с

фахівців другого (магістерського) 
^« Ф ін ан си , банківська справа та

страхування».

Директор ТОВ «ІРИД1УМ» ^ С 7 <~7%  

ПІП



РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма (ОІШ) другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що 
розроблена проектною групою кафедри фінансів та обліку та реалізується у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», розкриває 
інформацію про обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 
ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст 
підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 
навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Метою представленої для рецензування освітньо-професійної програми є 
підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими та 
професійними компетентностями в галузі фінансів, банківської справи та 
страхування, здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 
інноваційного та дослідницького характеру в умовах мінливості та невизначеності 
ринкового середовища.

Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок в галузі фінансів, 
банківської справи та страхування. Рецензована 011ІІ -  освітньо-професійна 
програма з прикладною орієнтацією. ОПП формує навички, які базуються на 
потребах роботодавців з усіх сфер, в рамках яких можлива успішна професійна та 
наукова кар’єра у фінансовому та корпоративному секторі. Професійні акценти: 
формування та розвиток професійних компетентностей для здійснення управління 
фінансовою діяльністю підприємств, установ, організацій різних форм власності з 
використанням сучасних технологій і методів; здійснення дослідницької 
діяльності у сфері фінансів.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення ОПП з підготовки 
фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
відповідає ліцензійним вимогам, має актуальний змістовий контент, базується на 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях. В ОПП відстежується 
логічна послідовність компонент ОПП та їх склад, прослідковується відповідність 
програмних компетентностей та результатів навчання з відповідними 
компонентами ОПП.

студентка групи ЗФН-19-Ім (03)- іеш, 
спеціальність 072«Фінанси, банківська 
справа та страхування»
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Розроблено проектною групою у складі:

1 Захарчук Олександр 
Васильович -  керівник 
проектної групи

Професор кафедри фінансів 
та обліку

д.е.н. професор

2 Забута Нані Вікторівна Доцент кафедри 
фінансів та обліку

к.е.н. -

3 Рудюк Людмила 
Василівна

Доцент кафедри 
фінансів та обліку

- -

4 Фурман Світлана 
Станіславівна

Старший викладач кафедри 
фінансів та обліку

- -

Рекомендовано Науково-методичним об’єднанням з фінансів, обліку та 
економіки у складі:
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3. Гнатенко Євгенія Петрівна -  к.е.н., доцент;
4. Ш аравара Роман Іванович -  к.е.н., доцент;
5. Черкас Віра Володимирівна -  ст. викладач;
6. Півторак М ихайло Вікторович -  к.е.н., доцент;
7. Волощук Надія Ю ріївна -  к.е.н., доцент;
8. Васюк Інна Володимирівна -  к.е.н., доцент;
9. Нікитенко Дмитро Валерійович -  д.е.н., доцент;
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Рецензії-відгуки зовніш ніх стейкхолдерів:

Представник роботодавців: 

директор ТОВ «ЛАКМ ЕД»

Представник роботодавців: 

директор ТОВ «ІРИДІУМ »

студентка групи ЗФ Н -19-Ім  (03)- ієні, 
спеціальність 072«Ф інанси, банківська 
справа та страхування»
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Склад проектної групи затверджено наказом Університету «Україна» від 
«16» квітня 2020 р. № 58.

Зміст освітньої програми розглянуто на засіданні Вченої ради Інституту 
економіки та менеджменту (протокол № 04 від «24» квітня 2020 р.).

Зміст освітньої програми розглянуто на засіданні Науково-методичного 
об’єднання (протокол № 04 від «28» квітня 2020 р.).
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

1 -  Загальна інформація
Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Інститут економіки та менеджменту 
Кафедра фінансів та обліку

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

магістр
магістр фінансів, банківської справи та страхування

Офіційна назва 
освітньої програми

Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчання денна, заочна, дистанційна
Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та страхування
Професійна
кваліфікація

Не передбачено

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти -  магістр
Спеціальність -  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітньо-професійна програма -  «Фінанси, банківська справа та 
страхування»

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання -1 рік 6 місяців

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України; 
Сертифікат НІ №1189871 від 9.10.2017 р. 
Акредитована до 01 липня 2026 р.

Цикл/рівень НРК України -  7 рівень, FQ-EHEA -  другий цикл, 
EQF-LLL -  7 рівень

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (диплом 
бакалавра, спеціаліста, магістра (зі споріднених спеціальностей)

Мова(и) викладання українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

2020-2022 рр.

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

https://ab.uu.edu.ua/NM zabezpechennya specialnostey 2020-21

2 -  Мета освітньої програми
Формування у майбутніх фахівців комплексу знань, умінь та навичок у сфері фінансової, 
банківської та страхової діяльності шляхом проведення теоретичного та практичного 
навчання; підготовка до проведення наукової та науково-педагогічної роботи.

3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за
наявності))

Еалузь знань: 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Об’єкт вивчення: устрій, принципи й механізми функціонування 
та розвитку фінансових систем.
Цілі навчання: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи 
та страхування, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності й у процесі 
навчання, які характеризуються комплексністю та певною 
невизначеністю умов.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і
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концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 
закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської 
справи та страхування на вітчизняних та міжнародних ринках. 
Методи, методики та технології: фінансова наука і практика, 
загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та 
якісні методи фінансового аналізу, економіко-математичне 
моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи, 
методики та досягнення технологій світової та вітчизняної 
фінансової науки і практики.
Інструменти та обладнання: прикладні інформаційно-аналітичні 
системи та програмні продукти.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна для магістра.
Прикладна, професійна.
Програма складається з дисциплін професійної та практичної 
підготовки.
Компетенції випускника-магістра із професійним спрямуванням 
«Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяють йому 
працювати в науково-дослідних установах, у системі підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із базовою та 
повною вищою освітою, тобто займатись викладацькою 
діяльністю.

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі фінансової, банківської та страхової 
діяльності.

Формування фахової компетентності щодо фінансової, 
інвестиційно-інноваційної, страхової діяльності компаній за 
сучасних умов високої конкуренції та мінливих правил 
регламентації діяльності ринку України.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, податковий менеджмент, 
банківський менеджмент, страховий менеджмент, інноваційний 
розвиток підприємства, соціальна відповідальність держави і 
бізнесу.

Особливості програми Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для 
здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти

4 -  Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Магістри у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності 
підготовлені для роботи на підприємствах різних організаційно- 
правових форм, в органах державної влади та місцевого 
самоврядування, зокрема, в таких підрозділах та відділах: планово- 
економічного розвитку; аналітичних досліджень; прогнозування 
змін та інших.

Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері економіки, 
фінансів, займаються широким колом питань, а саме: дослідженням 
процесу управління фінансовою діяльністю, інноваційною та 
інвестиційною діяльністю, страховою діяльністю, а також 
викладацькою і науково-дослідною роботою, що дозволяє також 
займатися науково-педагогічною діяльністю у закладах вищої та 
фахової передвищої освіти, науково-дослідних інститутах.

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на програмах 9 рівня НРК 
України, третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL, на третьому 

1 (освітньо-науковому) рівні вищої освіти -  доктора філософії.
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Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
5 -  Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Основні підходи, методи та технології, які використовуються в 
даній програмі: студентоцентроване та проблемно-орієнтоване 
навчання, електронне навчання в системі Моосіїе, самонавчання, 
навчання на основі досліджень тощо.
Студентоцентроване навчання з використанням тематичних, 
проблемних, оглядових, бінарних, дуальних лекцій, лекцій- 
конференцій, у тому числі за участі фахівців-практиків, лекцій- 
консультацій із проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, 
модерацій, моделюванням ситуацій, застосуванням методу кейс- 
стаді із розв’язання реальних завдань, виконанням студентами 
проектів на замовлення підприємств, роботою в малих групах, 
самостійною роботою студентів.
Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, 
виконання курсових робіт, науково-дослідна та педагогічна 
практики, підготовка магістерської роботи.
Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно- 
орієнтованого підходу з використанням сучасних освітніх 
технологій та методик (тренінги, презентації, дискусії, модерації, 
моделювання ситуацій, «мозкова атака», метод «кейс-стаді», робота 
в малих групах, дистанційне навчання)

Оцінювання Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування, здійснюється атестаційною 
комісією, до складу якої можуть включатися представники 
роботодавців та їх об'єднань, провідні науковці.
Письмові екзамени та заліки, захист курсової роботи, звіти про 
проходження переддипломної та педагогічної практики, захист 
магістерської кваліфікаційної роботи.

6 -  Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 
фінансової, банківської та страхової діяльності та/або здійснення 
інновацій, що характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК)

СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з 
дослідницькими й управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.
СК 2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання.
СК 3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.
СК 4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію для обґрунтування управлінських
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рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК 5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 
підвищувати професійну кваліфікацію.
СК 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 
розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.
СК 7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 
інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 
завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК 8. Здатність застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.
СК 9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 
інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування._________________________________________________

7 -  Програмні результати навчання
ПР 01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи 
та страхування в поєднанні з дослідницькими й управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.
ПР 02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР 03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 
конкретних ситуацій професійної діяльності.
ПР 04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних та наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.
ПР 05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово із професійних та наукових 
питань, презентувати й обговорювати результати досліджень.
ПР 06. Доступно й аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати 
участь у фахових дискусіях.
ПР 07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 
загальнолюдські цінності
ПР 08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування та управляти ними.
ПР 09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.
ПР 10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання.
ПР 11. Застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового 
менеджменту для прийняття рішень.
ПР 12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування та оцінювати їх ефективність із урахуванням цілей, наявних обмежень, 
законодавчих та етичних аспектів.
ПР 13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 
результатів.__________________________________________________________________________

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють 

освітній процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності 
понад два роки та рівень наукової і професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів 
із перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності (затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. 
№ 1187 зі змінами, в редакції від 23.05.2018 ).
Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо- 
професійну програму, за кваліфікацією відповідають профілю і
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напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 
педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі 
організації навчального процесу залучаються професіонали з 
досвідом дослідницької /управлінської /інноваційної /творчої 
роботи та/або роботи за фахом.
Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями 
та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних 
годин циклів дисциплін навчального плану, не менше 90% від 
кількості годин, у тому числі частка осіб, які працюють в 
університеті за основним місцем роботи, не менше 75% від 
кількості годин. Частка докторів наук або професорів -  не менше 
25% від кількості годин.

Матеріально-технічне
забезпечення

Університет здійснює матеріально-технічне забезпечення: 
- аудиторний фонд;
- бібліотека;
- комп’ютерні класи;
- Україно-корейський центр інформаційного доступу;
- медичний кабінет;
- Медико-реабілітаційний центр;
- Центр інклюзивних технологій навчання;
- їдальня (кав'ярня);
- гуртожитки;
- спортивні майданчики, зали і стадіон;
- наявність пандусів;
- наявність пасажирських ліфтів та ін.

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення передбачає 
наявність:
- бібліотечного фонду, електронних підручників, посібників, 

конспектів лекцій, опорних конспектів лекцій;
- навчально-методичних комплексів дисциплін;
- методичних матеріалів для підготовки і захисту курсових і 

магістерських робіт;
- пакетів ККР;
- програм переддипломної та педагогічної практики;
- методичних матеріалів для самостійної роботи студентів; 

навчально-методичних матеріалів, викладених на платформі 
Моосіїе;

- відеолекцій та аудіолекцій;
- пакетів прикладних програм та ін.
3 метою управління освітніми процесами розроблено ефективну 
політику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну 
інтегровану інформаційну систему управління освітнім процесом. 
Дана система передбачає автоматизацію основних функцій 
управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення проведення 
вступної кампанії, планування та організації освітнього процесу; 
доступу до навчальних ресурсів; обліку та аналізу успішності 
здобувачів вищої освіти; адміністрування основних та допоміжних 
процесів забезпечення освітньої діяльності; моніторингу 
дотримання стандартів якості; управління знаннями та 
інноваційного менеджменту; управління кадрами та ін.

9 -  Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

ТОВ «Пост Фінанс», ФОП «Хомишин Т.В.», ТОВ «Сервіс лік», 
ТОВ «Епіцентр - К», КП «Господар».

Міжнародна кредитна Згідно із програмами міжнародного співробітництва студенти
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мобільність Університету «Україна» зі знанням іноземних мов мають змогу 
здобувати освіту за кордоном у Польщі (Вістула), Литві (Шауляй). 
Програми реалізуються на основі подвійного дипломування, тобто 
шляхом паралельного або послідовного навчання в Університеті 
«Україна» та в закордонному ЗВО-партнері.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Умови та особливості в контексті навчання іноземних громадян:
- другий рівень вищої освіти -  ОС «магістр»;
- умови прийому на навчання за програмою регламентуються 
Правилами прийому до Університету «Україна».
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП

Код
н/д

Компоненти освітньої програми Обсяг
Форма

підсумк.
контролю

Семестри(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота)
кредити

ЕСТ8
академ.
години

1 2 3 4 5 6
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми
ОК 1.1 Дидактика вищої школи 3 90 ДЗ 1
ОК 1.2 Академічна іноземна мова 3 190 і 1
ОК 1.3 Соціальна відповідальність 4 120 3 1

ОК 1.4 Методологія та організація наукових 
досліджень у галузі фінансів 4 120 і 2

ОК 1.5 Глобальна економіка 3 90 і 1
ОК1.6 Фінансовий менеджмент 4 120 І,КР 2

Всього ОК за циклом загальної підготовки 21 630
Вибіркові компоненти освітньої програми

Всього ВК за циклом загальної підготовки 6 180

ВК 1.1 Дисципліна вільного вибору студентів із 
загальноуніверситетського переліку 

дисциплін

3 90 3 3

ВК 1.2 3 90 3 3

Всього за циклом загальної підготовки 27 810

II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми
ОК 2.1 Міжнародний трансфер технологій 4,5 135 і 1

ОК 2.2 Міжнародні кредитно-розрахункові та 
валютні операції 3 90 і 2

ОК 2.3 Фінансова санація та банкрутство 
підприємства 4 120 3 1

ОК 2.4 Проектний менеджмент 4 120 3 1
ОК 2.5 Фінансовий моніторинг 3 90 і 2

ОК 2.6 Інформаційні системи в фінансово- 
кредитних установах 4 120 і 1

ПР 1 Педагогічна практика 6 180 ДЗ 2
ПР 2 Переддипломна практика 9 270 ДЗ 3

Підготовка магістерської кваліфікаційної 
роботи 9 270 захист

Захист магістерської кваліфікаційної 
роботи

Всього ОК за циклом професійної підготовки 47 1395

Вибіркові компоненти освітньої програми
Всього ВК за циклом професійної

підготовки
16,5 495

11



ВК 2.1
Дисципліни вільного вибору студентів із 

циклу професійної підготовки

3 90 3 3
ВК 2.2 5,5 165 3 2
ВК 2.3 3 90 3 3
ВК 2.4 5 150 3 2

Всього за циклом професійної 
підготовки 63 1890

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Всього дисциплін вільного вибору 22,5 675

Вибіркові компоненти -  22,5 кредити (25%), із них: 
з циклу загальної підготовки -  6 кредитів (7%), 
з циклу професійної підготовки -  16,5 кредитів (18%)

Освітня компонента обирається студентом із запропонованих 3-х 
найменувань:

За циклом загальної підготовки

Код
н/д

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг Форма
підсумк.

контролю

Семес
трикредити

ЕСТБ
академ.
години

1 2 3 4 5 6

ВК 1.1
Державний фінансовий контроль

3 90 3 3Інноваційний розвиток підприємства

ВК 1.2 Контроль у державних інституціях 3 90 3 3Фінансова інклюзія
За циклом професійної підготовки

Код
н/д

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Обсяг Форма
підсумк.

контролю

Семес
трикредити

ЕСТБ
академ.
години

1 2 3 4 5 6

ВК 2.1 Інформаційний менеджмент 3 90 3 3Платіжні системи

ВК 2.2 Банківський та кредитний менеджмент 5,5 165 3 2Монетарна політика

ВК 2.3
ЕКР-система в управлінні фінансами 3 90 3 3Сучасні євроінтеграційні процеси в Україні

ВК 2.4 Страховий менеджмент 5 150 3 2Управління підприємствами малого бізнесу
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2.2. Структурно-логічна схема ОП

1 семестр
2 семестр 3 семестр

Дидактика вищої 
школи

Академічна іноземна мова

Соціальна
відповідальність

Глобальна економіка

Міжнародний трансфер 
технологій

Фінансова санація та 
банкрутство підприємства

Проектний менеджмент

Інформаційні системи в 
фінансово-кредитних установах

Міжнародні кредитно-розрахункові 
та валютні операції

Фінансовий менеджмент

Педагогічна практика

ВК 2.2, ВК 2.4

Методологія та організація Переддипломна
наукових досліджень у сфері практика
фінансування та страхування

Підготовка магістерської 
кваліфікаційної роботи

Захист магістерської 
кваліфікаційної робот

ВК 1.1, ВК 1.2; ВК 2.1, ВК 2.3,

Рис. 1. Взаємозв'язок складових програми підготовки 
магістра у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності
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З . Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» проводиться в формі публічного захисту 
магістерської кваліфікаційної роботи та завершується видачею документа 
встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації «магістр фінансової, банківської та страхової діяльності».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

3.1. Вимоги до кваліфікаційної роботи
Кваліфікаційна магістерська робота здобувана ступеня вищої освіти 

магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є 
самостійним розгорнутим дослідженням, що відображає інтегральну 
компетентність її автора та підводить підсумки набутих ним знань, умінь та 
навичок із основних дисциплін, передбачених навчальним планом. 
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого 
завдання або практичної проблеми в сфері управління, що характеризується 
комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 
економічної науки.

Стан готовності кваліфікаційної роботи здобувана ступеня вищої освіти 
магістра до захисту визначається науковим керівником. Обов’язковою умовою 
допуску до захисту є успішне виконання магістром його індивідуального 
навчального плану.

До захисту допускаються кваліфікаційні роботи, виконані здобувачем 
ступеня вищої освіти магістра самостійно з дотриманням принципів 
академічної доброчесності.

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 
фальсифікації та списування.

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 
закладу вищої освіти або його підрозділу.

Захист магістерської роботи здійснюється відкрито і публічно.
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4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти

У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 
забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті закладу вищої освіти, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в наукових працях працівників закладів вищої освіти і 
здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним 
стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.
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6. Перелік нормативних документів, на яких базується 
освітньо-професійна програма

1. Закон України № 1556—VII «Про вищу освіту» // Відомості Верховної 
Ради(ВВР), 2014, № 37-38; 2;

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту». [Електронний ресурс]. —  
[Режим доступу :http://zakon5 .rada.gov.ua/laws/show/2145 -19];

3. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний 
ресурс]. —  Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii;

4. Національна рамка кваліфікацій. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/show/1341 -2011 -п;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. -— Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF;

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 
затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. 
№ 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. —  Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada- 
ministerstvaosviti-i-nauki-ukravini/metodichni-rekomendaciyi-vo;

7. Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 
Ступінь «магістр». Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (наказ МОНУ 
№ 866 від 20.06.2019) // URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha- 
osvita/zatverdzeni%20standartv/2019/06/25/072-fmansi-bankivska-sprava-ta- 
strakhuvannya-magistr.pdf.
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8. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
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СК 7 +
СК 8 + +
СК 9 + +

17



9. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми
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