
 



 



 

ПЕРЕДМОВА 
 
  

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 

страхування» є нормативним документом, який регламентує нормативні, 

компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у 

підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 

07 - Управління та адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справ та страхування». 

Освітньо-професійна програма розроблена з урахуванням вимог 

нормативних актів України (Закону України «Про вищу освіту»; Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187; 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010 (із 

змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 2 вересня 2015 року № 1084); Класифікатора видів економічної 

діяльності ДК 009:2010; Національної рамки кваліфікацій, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 зі 

змінами, внесеними згідно Постанов КМУ № 509 від 12.06.2019 р. та № 519 від 

25.06.2020 р.; Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266), Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справ та страхування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти 

і науки України № 866 від 20.06.2019 р. та професійних стандартів (Стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG). 

Розроблено робочою групою кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського 

національного технічного університету у складі: 

Сибірцев Володимир Васильович – доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Центральноукраїнського національного технічного університету 

Пальчевич Галина Тадеївна – кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Центральноукраїнського національного технічного університету, гарант 

освітньо-професійної програми; 

Подплєтній Валерій Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Центральноукраїнського національного технічного університету; 



Коцюрба Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Центральноукраїнського 

національного технічного університету; 

Шалімов Володимир Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

Шеремет Сергій Вікторович – директор департаменту фінансів 

Кіровоградської обласної державної адміністрації 

Таровик Сергій Петрович – директор ПП «Шанс» м. Кропивницький 

Поліщук Дмитро Ігорович  - директор Департаменту роздрібного бізнесу в 

ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" м. Київ 

Берегова Олена Володимирівна – директор Філії в м. Кропивницький 

Приватного акціонерного товариства "Акціонерна страхова компанія "ІНГО 

Україна". 

Програма погоджена з вченою радою факультету обліку та фінансів, 

схвалена Науково-методичною комісією спеціальності 072 – Фінанси, 

банківська справа та страхування і затверджена Вченою радою 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

Дана освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Центральноукраїнського 

національного технічного університету. 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу  

Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Факультет обліку і фінансів 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Освітній ступінь Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня кваліфікація Магістр з фінансів, банківської справи та страхування 

Кваліфікація у дипломі Ступінь вищої освіти - Магістр 

Спеціальність - 072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та 

страхування»  

Обмеження щодо форм 

навчання 

Обмеження відсутні 

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 
Національна рамка кваліфікацій України - 7 рівень, 
FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний. 

Обсяг освітньо-професійної програми - 90 кредитів 

ЄКТС. 

Термін навчання 1 рік і 4 місяці. 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія України, Сертифікат про 

акредитацію серія УД № 12008780, термін дії до  01 

липня 2024 року 

Передумови 

Наявність освітнього ступеня «бакалавр» («магістр» з 

інших спеціальностей), освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст». 

Умови вступу визначаються «Умовами прийому до 

ЗВО» та «Правилами прийому до ЦНТУ», які 

затверджуються щороку 

Мова викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

До повного завершення періоду навчання або 

наступного оновлення програми 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

 

http: //www. kntu. kr. uа 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють 

глибокими знаннями і практичними навичками, а також базовими та професійними 

компетентностями в галузі фінансів, банківської справи та страхування, що 

направлені на здобуття здобувачем навичок науково-дослідницького, проектного 



та інноваційного характеру, здатності до коректної самостійної постановки і 

вирішення завдань у науково-практичній діяльності.  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація)  

07 «Управління та адміністрування»,  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  

 

Орієнтація освітньої 

програми  

Освітньо-професійна  

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації  

Загальна програма. Акцент на формуванні та 

розвитку професійних компетентностей для 

здійснення управління фінансовою діяльністю 

підприємств, установ, організацій різних форм 

власності; здійснення дослідницької діяльності.  

Особливості програми  

Міждисциплінарна й багатопрофільна підготовка 

фахівців з фінансів, банківської справи та 

страхування та поглиблена системна робота 

здобувачів над проблематикою навчальних 

дисциплін, передбачених навчальним планом і темою 

кваліфікаційної роботи. 

Організація самостійної навчальної та наукової 

роботи здобувачів за допомогою різних, в тому числі 

й дистанційних, методів навчання. 

Залучення здобувачів до вивчення дисциплін (у. т.ч. 

фахових) іноземною мовою. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010) та International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною 

кваліфікацією «Магістр з фінансів, банківської 

справи та страхування» може працевлаштуватися на 

посади з наступними професійними назвами робіт: 

керівники підприємств, установ та організацій (1210); 

керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює 

діяльність з управління активами (1210.1); керуючий 

(директор, інший керівник) комерційним банком 

(1210.1); керівник фінансового підрозділу (1231); 

директор фінансовий (1231); начальник планово-

економічного відділу (1231); начальник фінансового 

відділу (1231); менеджер (управитель) із грошового 

посередництва (1461); менеджер (управитель) із 

фінансового лізингу (1462); менеджер (управитель) із 

надання кредитів (1463); менеджер (управитель) із 

страхування (1465); менеджер (управитель) із 

пенсійного недержавного страхування (1466); 

менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у 



сфері фінансів (1467); професіонал з корпоративного 

управління (2413.2); професіонал з управління 

активами (2413.2); професіонали з питань фінансово-

економічної безпеки підприємств, установ та 

організацій (2414); науковий співробітник 

(фінансово-економічна безпека підприємств, установ 

та організацій) (2414.1); аналітик з питань фінансово-

економічної безпеки (2414.2); консультант з 

ефективності підприємництва (2419.2); інспектор 

фінансовий (2419.3); казначей (2419.3); спеціаліст 

державної служби (2419.3); агент податковий (3429); 

головний державний податковий інспектор (3442); 

державний податковий інспектор (3442); ревізор-

інспектор податковий (3442); фінансові та 

інвестиційні консультанти (2412);  фінансові 

аналітики (2413); страхові представники (3321).  

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора 

філософії) та набувати додаткові кваліфікації в 

системі післядипломної освіти. 

5 - Стиль та методика навчання 

Підходи до  

викладання та 

навчання 

За домінуючими методами та способами навчання: 

пасивні (роз’яснювально-ілюстративні), активні 

(проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні, саморозвиваючі) тощо. 

За організаційними формами: дистанційного, 

колективного та інтегративного навчання. 

За орієнтацію педагогічної взаємодії: позиційного та 

контекстного навчання, технологія співпраці. 

Викладання дисциплін поєднано з найсучаснішими 

інтерактивними технологіями навчання, які 

формують не лише професійні компетенції, а й 

навички прийняття ефективних рішень у фінансовій 

сфері. 

Система оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень здобувача 

здійснюється за взаємоузгодженими 4-х бальною 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

вербальною («зараховано», «не зараховано) 

системами, шкалою навчального закладу (від 0 до 100 

балів), національною шкалою ЕСТS (A, B, C, D, E, 

FX, F). 

Види контролю: поточний, підсумковий, 

самоконтроль. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, 

тестові завдання за допомогою комп’ютера або 

дистанційних засобів навчання, захист 

індивідуальних робіт, атестація, що проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної роботи. 



6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

професійній діяльності або у процесі навчання у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК)  

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети. 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи 

та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 

професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 

проектування інформаційних систем у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

7 – Програмні результати навчання 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 

пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та 

наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. 

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності 

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними. 

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням 

цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

Якісний склад науково-педагогічних працівників 

забезпечує навчальний процес освітнього рівня магістр зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

освітньо-професійну програму, за кваліфікацією 

відповідають профілю і напряму дисциплін, що 

викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи 

та досвід практичної роботи. Для забезпечення навчального 

процесу залучаються професіонали з досвідом 

дослідницької / управлінської / інноваційної роботи та/або 

роботи за фахом та іноземні лектори. Відбувається обмін 

студентами. 100% професорсько-викладацького складу, 



задіяного до викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін, мають наукові ступені та/або вчені звання за 

відповідною або спорідненими спеціальностями. 

Матеріальне- 

технічне 

забезпечення 

Наявність приміщень навчального призначення, інших 

приміщень для навчального процесу, обладнаних 

лабораторій, спеціалізованих кабінетів, обладнання, 

устаткування та програмного забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 

навчального плану освітнього рівня магістр зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», наявність 

соціальної інфраструктури. 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю 

забезпечити освітній процес протягом усього циклу 

підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень 

засвідчено санітарно-технічними паспортами, що 

відповідають існуючим нормативним актам.  

Використання комп’ютерних класів з потужними 

комп’ютерами та сучасним програмним забезпеченням. 

Здобувачі також мають змогу користуватися власними ПК з 

можливістю доступу до мережі інтернет через бездротовий 

зв'язок (Wi-Fi).   

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Наявність бібліотеки у ЦНТУ, підручників, навчальних 

посібників, довідкової та іншої навчальної літератури, 

фахових періодичних видань для навчання за освітнім 

рівнем магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та  

адміністрування». 

Розроблений комплекс навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, наявність методичного 

забезпечення курсового проектування, забезпечення 

програмами і базами для проходження практики освітнього 

рівня магістр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність  

На основі двосторонніх договорів між ЦНТУ та закладами 

вищої освіти України.  

 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Передбачено 

  
 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний 

підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів 

навчання за освітньою програмою та її компонентами передбачаються певні 

витрати часу здобувачем, тобто необхідний і достатній обсяг навчального 

навантаження здобувача, виражений у кількості кредитів ЄКТС (1 кредит 

ЄКТС дорівнює 30 годинам). 1 семестр – 30 кредитів ЄКТС, навчальний 

(академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС. 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувача вищої освіти 

другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» передбачає такі цикли підготовки: 

1) цикл загальної підготовки; 

2) цикл професійної підготовки; 

3) цикл вибіркових навчальних дисциплін 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ступеня магістр ОПП 

«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» є складовою циклу професійної підготовки 

і включає переддипломну практику – 8 кредитів ЄКТС у 3 семестрі. 

До циклу загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої 

освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та 

комунікаційних навичок. 

До циклу професійної підготовки відносяться навчальні дисципліни, 

що спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за 

спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної області та 

професійного спрямування. 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти включає всі види його 

роботи (самостійну, аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно 

до навчального плану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами підготовки 

та обов’язковою і вибірковою компонентами подано в таблицях 1 та 2. 

 



Таблиця 1 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами 

Цикл 

Загальна кількість 

Навчальних 

годин 

Кредитів 

ЕКТС 

% до загальної 

кількості 

кредитів 

Цикл загальної підготовки 330 11 12,22 

Цикл професійної підготовки 1650 55 61,11 

в тому числі:    

переддипломна практика 240 8 8,89 

підготовка кваліфікаційної  роботи 390 13 14,44 

атестація 60 2 2,22 

Цикл вибіркових навчальних 

дисциплін (загальної та професійної 

підготовки) 

720 24 26,67 

Загальна кількість 2700 90 100 

 

Таблиця 2  

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за критеріями 

нормативності і вибірковості 

Цикл 

Загальна кількість У тому числі: 
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% до 

загальної 

кількості 

кредитів 

Обов’язкова частина Вибіркова частина 

Н
ав

ч
ал

ь
н

и
х

 г
о

д
и

н
 

К
р

ед
и

ті
в
 Е

К
Т

С
 

% до 

загальної 

кількості 

кредитів 
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о
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% до 

загальної 

кількості 

кредитів 

Цикл загальної 

підготовки 
570 19 21,11 330 11 12,22 240 8 8,89 

Цикл 

професійної 

підготовки 

в тому числі: 

2130 71 78,89 1650 55 61,11 480 16 17,78 

 переддипломна 

практика 
270 8 8,89 270 8 8,89    

підготовка 

кваліфікаційної 

роботи 

390 13 14,44 390 13 14,44    

атестація 60 2 2,22 60 2 2,22    

Загальна 

кількість 
2700 90 100 1980 66 73,33 720 24 26,67 

 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за дисциплінами подано 

в таблиці 3.                                                                                   



Таблиця 3 
 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за дисциплінами 

Код* 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

контролю 

Обов’язкові компоненти 

І. Цикл загальної підготовки 

ЗП 1 Ділова іноземна мова 3 залік 

ЗП 2 Поведінкові фінанси 4 екзамен 

ЗП 3 Лідерство та командна робота 4 екзамен 

 Разом 11  

ІІ. Цикл професійної підготовки 

ПП 1 Фінансовий менеджмент 4 екзамен 

ПП 2 Міжнародні фінанси   4 екзамен 

ПП 3 Інноваційний розвиток фінансової системи 4 екзамен 

ПП 4 Методологія фінансових наукових досліджень 4 залік 

ПП 5 Страховий менеджмент 4 екзамен 

ПП 6 Фінансовий інжиніринг у банку 4 екзамен 

ПП 7  Управління державними та місцевими фінансами 5 екзамен 

ПП 8 
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 

фінансами  
3 екзамен 

ПК Переддипломна практика 8 
диференційо-

ваний залік 

КР Підготовка кваліфікаційної роботи 13  

А Атестація 2  

 Разом 55  

 Усього за обов’язковими компонентами 66  

Вибіркові компоненти 

ІІІ. Цикл вибіркових навчальних дисциплін 

Вибіркові дисципліни загальної підготовки 

ВЗП 1 Вибіркова дисципліна №1 4 залік 

ВЗП 2 Вибіркова дисципліна №2 4 залік 

 Разом 8  

Вибіркові дисципліни професійної підготовки 

ВПП 1 Вибіркова дисципліна №3 4 екзамен 

ВПП 2 Вибіркова дисципліна №4 4 екзамен 

ВПП 3 Вибіркова дисципліна №5 4 екзамен 

ВПП 4 Вибіркова дисципліна №6 4 екзамен 

 Разом 16  

 Усього за вибірковими компонентами 24  

 ВСЬОГО 90  

* Кодування навчальних дисциплін здійснено наступним чином: 
ЗП - навчальна дисципліна циклу загальної підготовки, що є обов’язковою для вивчення; 

ПП - навчальна дисципліна циклу професійної підготовки, що є обов’язковою для вивчення; 

ВЗП - навчальна дисципліна блоку вибіркових дисциплін загальної підготовки; 

ВПП - навчальна дисципліна блоку вибіркових дисциплін професійної підготовки. 



2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Т Е О Р Е Т И Ч Н Е  Н А В Ч А Н Н Я

Вивчення 

обов язкових 

дисциплін 

загальної 

підготовки

Вивчення 

обов язкових 

дисциплін 

професійної 

підготовки

Вивчення 

дисциплін 

загальної 

підготовки за 

вибором

Вивчення 

дисциплін 

професійної 

підготовки за 

вибором

П
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А
К

Т
И

Ч
Н

А
 

П
Р
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А

 
П

І
Д

Г
О

Т
О

В
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А

Ділова іноземна 

мова

Поведінкові 

фінанси

Лідерство та 

командна робота

Фінансовий 

менеджмент

Міжнародні фінанси

Інноваційний 

розвиток фінансової 

системи

Методологія 

фінансових наукових 

досліджень

І семестр

Страховий 

менеджмент

Фінансовий 

інжиніринг у банку

Управління 

державними та 

місцевими 

фінансами

Інтелектуальна 

власність

Креатологія і 

системний  підхід

Фінансова математика

Портфельне 

інвестування

Актуарні розрахунки

ІІ семестр

Банківський менеджмент

Переддипломна практика

Підготовка кваліфікаційної роботи

Атестація

ІІІ семестр

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

управління 

фінансами

 
 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або 

проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації 

та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті закладу 

вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 

Виконання та захист кваліфікаційної роботи – це атестація підготовки 

фахівця, призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості 

компетентностей дослідницького та інноваційного характеру, пов’язаних із 

застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення проблемних 

професійних завдань у галузі фінансів, банківської справи та страхування. 

У процесі виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувач вищої 

освіти повинен: показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння 

їх застосовувати; обґрунтувати актуальність теми, її відповідність сучасному 

стану розвитку науки, практичним завданням розвитку підприємства, регіону, 

держави; продемонструвати вміння критично аналізувати монографічні та 

періодичні видання з теми дослідження, робити висновки і пропозиції;  показати 

уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння 

новітніми методами наукового дослідження; виявити вміння узагальнювати 

результати, застосовувати сучасні методики оцінювання економічної і соціальної 

ефективності запропонованих заходів, лаконічно сформулювати висновки і 

аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації. 

Атестацію випускників ступеня підготовки «магістр» здійснює 

екзаменаційна комісія. До захисту кваліфікаційної роботи допускаються 

здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги навчального плану. Порядок 

організації захисту кваліфікаційної роботи, критерії оцінювання 

компетентностей під час її захисту визначаються «Положенням про порядок 

створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЦНТУ», затвердженим 

Вченою радою університету. При визначенні оцінки кваліфікаційної роботи 

береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки 

здобувачів.  

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» після захисту кваліфікаційної роботи завершується видачею 

документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра з 

присвоєнням кваліфікації: магістр з фінансів, банківської справи та страхування.  



 

 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 
 

ЗП1 ЗП2 ЗП3 ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 ПП5 ПП6 ПП7 ПП8 ПК  КР  А 

ІНТЕГРАЛЬНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
+ + + + + + + + + + + + + + 

ЗК1       +      + + 

ЗК2 +              

ЗК3       +      + + 

ЗК4   +         +   

ЗК5    +    +  + +    

ЗК6  + +         +   

ЗК7  + +            

ЗК8 +    +          

ЗК9 + +             

СК1       +   +  + + + 

СК2    +  +       + + 

СК3    +    +  +     

СК4    +   + +  + + +   

СК5   +         + + + 

СК6    +    + +  + + + + 

СК7    +   +   + + + + + 

СК8      +   +   + + + 

СК9       +    +    
 

 

 

 

 



 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 
 

ЗП1 ЗП2 ЗП3 ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 ПП5 ПП6 ПП7 ПП8 ПК  КР А 

ПР01   +   + +  +   +   

ПР02  +     +  +   +   

ПР03       +     + + + 

ПР04    + + + + +    + + + 

ПР05 +            + + 

ПР06       +     + + + 

ПР07  + +         +   

ПР08      +   +    + + 

ПР09   + +    +  + +    

ПР10    +  +  +  + + +   

ПР11    + +   +  +   + + 

ПР12  +  +    +  + +  + + 

ПР13          + + +   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня освітньої програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 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 та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті 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, у 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 у 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. 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. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту». URL : http://zakon5 

.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

3. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010. URL : 

http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii 

4. Національна рамка кваліфікацій. URL : 

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». URL : 

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).  URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-

metodichna-rada-ministerstva- osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


