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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

 1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого  

навчального закладу  

та структурного підрозділу 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Факультет інформаційних технологій та управління 

Ступінь вищої освіти  

та назва кваліфікації  

мовою оригіналу 

Магістр 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

освітня програма: 072.00.01 Фінанси і кредит 

освітня кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та 

страхування 

спеціалізації: «міжнародні фінанси» та «фінансове посередництво». 

Офіційна назва  

освітньої програми 

072.00.01 Фінанси і кредит 

Тип диплому та обсяг  

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1 рік 4 місяці  

Наявність акредитації Впровадження в 2017 році 

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Україна. 

Термін подання програми на акредитацію – 2018 р. 

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень /  

FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL– 7 рівень, НРК – 8 рівень 

Передумови Диплом бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої  

програми 

2022 р. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису  

освітньої програми 

http://kubg.edu.ua/ 

 

2 – Мета освітньої програми 

Формування програмних компетентностей, що дозволять магістрам оволодіти найбільш 

передовими теоретичними та методологічними знаннями, базисними вміннями та навичками, які  

нададуть можливість успішно працювати за фахом на ринку фінансових послуг, у сфері науки, 

освіти, бути затребуваними на ринку праці. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область  Об’єкти вивчення та/або діяльності: загальні закони та тенденції 

становлення, функціонування і розвитку фінансових, грошово-

кредитних відносин у суспільстві, процеси їх моделювання та 

регулювання. 

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі професійної та/або дослідницької діяльності та практики; 

оволодіння методами розробки та обґрунтування оптимальних 

управлінських рішень в галузі фінансів, банківської справи та  

страхування. 

Теоретичний зміст предметної області: гносеологічні та 

методологічні засади фінансової науки; науково-методичні та 

прикладні проблеми аналізу економічних явищ і процесів; закони та 

механізми ефективної діяльності фінансових суб’єктів, умови, та 

засоби підтримки їх динамічної рівноваги; проблеми історії 

http://kubg.edu.ua/
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фінансової та економічної думки. 

Методи, методики та технології:  

загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні 

методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, 

інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької 

діяльності та презентації результатів. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що 

застосовуються в економічній діяльності. 

Співвідношення обсягів загальної і професійної складових та 

вибіркової частини: 

Дисципліни формування загальних компетенцій (11,1%), 

дисципліни формування фахових компетенцій (40%), дисципліни 

спеціалізації (22,2%), практична підготовка (20%), інше (6,7%). 

Орієнтація освітньої  

програми 

Програма ґрунтується на поглибленні здобутих знань з фінансів, 

банківської справи та страхування, яка передбачає визначену 

зайнятість та можливість подальшої професійної та наукової кар’єри 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Поглиблений курс знань з фінансового менеджменту, 

корпоративних фінансів, міжнародного менеджменту та фінансових 

ринків. 

Додаткові спеціалізації: «міжнародні фінанси» та «фінансове 

посередництво». 

Особливості програми Задоволення потреб суб’єктів господарювання у 

висококваліфікованих кадрах, що володіють теоретичними 

знаннями вітчизняної та зарубіжної системи управління фінансами 

та практичними навичками в галузі фінансового менеджменту 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування  

Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими 

угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010): керівники 

підприємств, установ і організацій; керівники малих підприємств 

без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, 

установ, організацій та їх підрозділів; викладачі; інші професіонали; 

інші фахівці. Перелік посад при:  

- Міністерстві фінансів України, міських фінансових управліннях, 

районних, міських (міст обласного підпорядкування), районних у 

містах, фінансових управліннях (головні: економіст, бухгалтер, 

ревізор-інспектор; старші: економіст, бухгалтер, ревізор-інспектор; 

провідні: економіст, ревізор-інспектор, спеціалісти, економісти; 

економіст 1 категорії, ревізор-інспектор та ін.);  

- Державній фіскальній службі України, державних фінансових 

службах в областях, містах, у районах (головні, провідні, старші: 

контролери-ревізори та ін.);  

- Міністерстві, відомстві, управліннях та відділах місцевих 

державних адміністрацій і виконавчих комітетів місцевих рад 

(головні: бухгалтери, економісти, контролери-ревізори; провідні; 

економісти, контролери-ревізори; старші; бухгалтери, економісти та 

ін.);  

- підприємствах, установах і організаціях всіх галузей сфери 

матеріального виробництва різних форм власності і господарювання 

(зав. секторами, головні, провідні, старший економісти та ін.);  

- бюджетних організаціях і установах (заступники начальника 

відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, 
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економіст; старші: бухгалтер, економіст та ін.);  

- Пенсійному фонді України, Головних управліннях Пенсійного 

фонду в, областях, управліннях Пенсійного фонду в містах і районах 

(заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; 

провідні: бухгалтер, економіст та ін.); 

- Державній службі зайнятості України, обласних, міських та 

районних центрах зайнятості (заступник начальника відділу, 

головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст та ін.); 

- Фонді соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, виконавчій дирекції Фонду, виконавчих дирекціях 

відділень Фонду в областях, містах, та районах (заступник 

начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: 

бухгалтер, економіст та ін.);  

- Фонді соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України, виконавчій 

дирекції Фонду, виконавчих дирекціях відділень Фонду в областях, 

районах та містах обласного значення (заступник начальника 

відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, 

економіст; та ін.);  

- Державній казначейській службі України (головний спеціаліст, 

головний казначей, провідний спеціаліст, провідний казначей, 

спеціаліст 1 категорії);  

- Управлінні Державного казначейства України в областях 

(заступник начальник відділу, головний спеціаліст, головний 

казначей, провідний спеціаліст, провідний казначей, спеціаліст 1 

категорії);  

- районних та міських відділеннях Державного казначейства 

України (начальник відділу, головний спеціаліст, головний 

казначей, провідний спеціаліст, провідний казначей, спеціаліст 1 

категорії);  

- Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України (начальник департаменту, заступник начальника 

департаменту, начальник управління, заступник начальника 

управління, начальник відділу, заступник начальника відділу, 

провідний спеціаліст, спеціаліст);  

- комерційних банках (провідний спеціаліст відділу економічної 

безпеки, спеціаліст відділу економічної безпеки); - інвестиційні 

компанії (провідний спеціаліст з оцінки ризику, спеціаліст з оцінки 

ризику);  

- промислових підприємствах і їх об’єднаннях (провідний спеціаліст 

відділу управління ризиком, спеціаліст відділу управління ризиком); 

 - страхових і перестрахувальних компаніях (голова правління, 

заступник голови правління, начальник департамента (управління), 

начальник відділу, менеджер зі страхування, провідний спеціаліст, 

спеціаліст, 10 директор філії (представництва), провідний менеджер, 

оцінювач ризиків (андеррайтер), провідний оцінювач ризиків 

(провідний андеррайтер);  

- брокерських компаніях (директор компанії, заступник директора 

компанії, головний брокер, начальник відділу, провідний брокер, 

брокер);  

- Державному накопичувальному пенсійному фонді та недержавних 

пенсійних фондах (начальник департаменту, заступник начальника 

департаменту, начальник управління, заступник начальника 

управління, начальники відділів, провідні спеціалісти). 
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Подальше навчання Навчання в аспірантурі, а саме, має можливість навчання за 

програмою FQ-EHEA – третій цикл 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна 

робота на основі підручників та конспектів, фахові проекти, 

консультації із викладачами, підготовка випускної кваліфікаційної 

роботи. 

Оцінювання Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає 

оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної 

освітньої діяльності (контрольні роботи, індивідуальні розрахункові 

роботи, модульний контроль), семестрові заліки й екзамени, захист 

звітів про практику, захист курсових робіт та випускної 

кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна  

компетентність 

Здобуття знань і умінь у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування на макро- і мікрорівнях, що надасть можливість 

самостійно здійснювати дослідження фінансових систем, 

розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, 

наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в 

професійну діяльність у динамічному середовищі, застосовувати 

набуті компетентності на посадах у сфері фінансів підприємств, 

банківських установ, державних фінансів і страхових організацій. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК-1 Етичні установки. Дотримання етичних принципів з 

погляду професійної чесності. Уміння діяти з соціальною 

відповідальністю та громадською свідомістю.  

ЗК-2 Уміння приймати обґрунтовані рішення. Здатність 

шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел. Уміння ідентифікувати, формулювати та 

розв’язувати задачі.  

ЗК-3 Гнучкість мислення. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння фаху. Уміння застосовувати знання в 

практичних ситуаціях. 

ЗК-4 Громадянська позиція. Розуміння закономірностей 

суспільно-політичного, культурного та економічного 

розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлення 

своєї професійної, соціальної, громадянської ролі у цих 

процесах; усвідомлення особистої відповідальності за 

колектив, до якого належиш, долю своєї країни. 

ЗК-5 Організаційні навички. Здатність організувати власну 

діяльність та ефективно управляти часом.  

ЗК-6 Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами 

проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у 

фінансах, банківській справі та страхуванні для загальної 

публіки (не фахівців). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК-1 Глибокі знання та розуміння. Здатність фахово 

застосовувати теоретичні знання у практичній 

підприємницький діяльності, розробляти програму 

фінансового дослідження, коректно та релевантно 

використовувати дослідницькі методики, діагностувати 

фінансовий стан та фінансові результати діяльності 
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суб’єктів підприємництва, оцінювати та ефективно 

управляти інвестиційним портфелем фінансових 

посередників, розробляти персональні, індивідуальні і 

корпоративні програми страхового захисту та визначати їх 

фінансову складову 

ФК-2 Комплексне розв’язання проблем. Здатність формулювати, 

аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на 

практичному рівні шляхом розробки та оптимізації 

фінансових рішень. 

ФК-3 Моделювання. Здатність використовувати сучасні методи і 

моделі в системі фінансової діагностики та фінансового 

прогнозування діяльності суб’єктів підприємництва. 

ФК-4 Комунікаційні навички. Здатність до комунікації з колегами 

з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному 

рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та 

англійською мовами. Здатність розуміти шляхи практичного 

використання комунікаційних навичок, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції. 

ФК-5 Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи 

презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та 

наукові задачі в області фінансів, банківської справи та 

страхування, вибирати належні напрями і відповідні методи 

для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси. 

ФК-6 Уміння учитися. Здатність сприймати нові здобуті знання в 

області фінансів, банківської справи та страхування та 

інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на 

рівні спеціаліста в певній вузькій області фінансів, яка 

лежить поза межами вибраної спеціалізації. 

ФК-7 Критичність мислення. Розуміння факторів, які мають 

позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та 

здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних 

комунікаційних ситуаціях. 

 ФК-8 Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими 

викладацькі навички використовуються на практиці, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

 ФК-9 Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької 

майстерності. 

 ФК-10 Здатність до аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних 

управлінських задач на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

 ДФК-1 Для спеціалізації «Міжнародні фінанси»: знання основних 

підходів до фінансового управління суб’єктів міжнародного 

бізнесу та здатність розв’язувати нестандартні завдання, 

приймати оптимальні рішення в нетипових умовах,  

застосовувати сучасні економіко-математичні методи для 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 

галузі міжнародних фінансів. 

Додаткові фахові  

компетентності 

ДФК-2 Для спеціалізації «Фінансове посередництво»: знання 

базових засад професійній діяльності на фінансовому ринку, 

комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами; 
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спеціалізацій 

 

здатність приймати оптимальні рішення, оцінювати та 

ефективно управляти інвестиційним портфелем фінансових 

посередників, розробляти персональні, індивідуальні і 

корпоративні програми інвестиційної діяльності.  
 

7 – Програмні результати навчання 

Знання та розуміння ПРН-З-1 Знання та розуміння  теоретико-методичних та практичних 

інструментів у дослідженні сучасних фінансово-

економічних процесів та явищ  

 ПРН-З-2 Знання ключових понять та фактів теоретико-

методологічних засад корпоративного управління, 

особливостей функціонування корпорацій та господарських 

товариств корпоративного типу,  специфіки формування та 

розвитку акціонерного капіталу та корпоративної власності. 

 ПРН-З-3 Розуміння сутності та функцій, які виконує ринок 

фінансових послуг, структуру та сегменти ринку фінансових 

послуг (світу та України), теоретичні засади територіальної 

організації ринку фінансових послуг,  інфраструктуру ринку 

фінансових послуг, законодавчі акти щодо регулювання 

ринку фінансових послуг в Україні. 

 ПРН-З-4 Знання економічного змісту, задач та принципів 

фінансового планування; методів фінансового планування; 

особливості організації фінансового планування на 

підприємстві; систем бюджетного управління на 

підприємстві; методики бюджетування на підприємстві 

 ПРН-З-5 Знання теорії, методики та практики функціонування та 

управління інвестиційними процесами в мікро-, мезо- та 

макросередовищі господарюючих суб‘єктів 

Додатково для 

спеціалізацій 

 

ДПРН-З-1 Для спеціалізації «Міжнародні фінанси»: знання сутності 

міжнародного менеджменту, сутність і етапи стратегічного 

планування в міжнародній фірмі; сутність технологій 

комунікації і формування образу фірми на міжнародному 

ринку  

ДПРН-З-2 Для спеціалізації «Фінансове посередництво»: знання 

інституційно-правових основ фінансового посередництва та 

портфельного інвестування у фінансовій сфері,  

особливостей формування ресурсної бази та напрямів 

інвестування залучених ресурсів фінансовими 

посередниками 

Застосування знань  

та розумінь 

ПРН-У-1 Уміння аналізувати стан фінансової сфери функціонування  

суб’єктів господарювання із застосуванням надбань 

сучасної світової та вітчизняної науки; уміння здійснювати 

операції аналізу, класифікації, узагальнення та порівняння 

теоретичних положень різних фінансово-економічних  

парадигм  

ПРН-У-2 Здійснення роботи з інформацією фінансово-правового 

характеру для прийняття необхідних рішень; уміння 

використовувати інформаційні технології у фінансах для 

виконання практичних завдань у галузі професійної 

діяльності 

ПРН-У-3 Здатність приймати ефективні рішення при управлінні 

акціонерними товариствами; аналізувати стан 

корпоративного сектору в економіці розвинутих країн та 
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країн з перехідною економікою; управляти акціонерним 

капіталом 

ПРН-У-4 Здатність пояснити широкий діапазон фінансово-

економічних процесів, які відбуваються на підприємстві та в 

країні, виявлення і розуміння змін, які  відбуваються на 

фінансових ринках  

ПРН-У-5 Здатність розробляти оптимальну структуру інвестиційного 

портфеля, аналізувати прості та складні похідні фінансові 

інструменти, боргові фінансові інструменти та 

структурувати власний капітал. 

ПРН-У-6 Уміння представити комплексну інформацію, викласти ідею 

стисло й зрозуміло, використовуючи різні види спілкування 

українською мовою; популярно пояснити суть економічної 

проблеми (задачі), ідею, спосіб розв’язання та результат; 

спроможність використовувати у професійній діяльності 

принаймні одну іноземну мову 

 ПРН-У-7 Уміння використовувати фінансові інструменти для 

залучення інвестицій; оцінювати та аналізувати 

інвестиційну політику, інвестиційні портфелі та інвестиційні 

проекти 

ПРН-У-8 Уміння застосовувати економіко-математичні методи у 

процесі вирішення  професійних задач фінансового змісту  

ПРН-У-9 Уміння віднайти ефективні засоби використання фінансових 

інструментів та  механізми контролю і регулювання  

фінансово – економічних процесів  

 ПРН-У-10 Здатність оцінювати ефективність управління цінними 

паперами та інвестиційним портфелем;  визначати 

доцільність проведення реструктуризації інвестиційного 

портфеля з урахуванням потенційних витрат 
Додатково для 

спеціалізацій 

 

 

ДПРН-У-1 Для спеціалізації «Міжнародні фінанси»: здатність 

аналізувати зовнішнє середовище і визначати напрями 

розвитку міжнародного менеджменту; застосовувати сучасні 

методики стратегічного планування й організації діяльності 

міжнародних фірм, управління міжнародними бізнес-

проектами; використовувати передовий зарубіжний досвід 

управління бізнесом у міжнародних фірмах. 

ДПРН-У-2 Для спеціалізації «Фінансове посередництво»: здатність 

аналізувати результати діяльності фінансових посередників, 

їх доходи та витрати; розробляти та обґрунтовувати 

інвестиційну політику для фінансового посередника 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої програми складається з професорсько-

викладацького складу кафедри фінансів та економіки факультету 

інформаційних технологій та управління. До викладання окремих 

дисциплін відповідно до їх компетенції та досвіду залучений 

професорсько-викладацький склад кафедри інформаційних технологій 

та математичних дисциплін факультету інформаційних технологій та 

управління; кафедри англійської мови та перекладу інституту філології, 

кафедри загальної, вікової та педагогічної психології інституту людини. 

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає широку 

участь фахівців-практиків, що відповідають напряму програми, що 

підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки. 

Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує її 
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реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальний процес відбувається в лекційних аудиторіях, аудиторіях для 

практичних та семінарських занять та лабораторіях, що забезпечені 

проекційною та медіа технікою загального користування, а також 

комп’ютерами, де встановлене відповідне програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань та  підключення до мережі INTERNET. 

Діють власні об’єкти соціально-побутової інфраструктури (їдальня, 

буфети, гуртожитки, актові зали, спортивні зали, стадіон, спортивні 

майданчики, медичний пункт,  басейн). 

Інформаційне та  

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт Київського університету імені Бориса Грінченка 

http://kubg.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, 

наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 

контакти. Навчальний процес забезпечується навчально-методичними 

комплексами дисциплін як у друкованому вигляді, так і в електронній 

формі. Матеріали навчально-методичного забезпечення дисциплін 

освітньої програми викладені в Е-середовищі. Працює бібліотека; 

читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. 

Інформаційні ресурси бібліотеки за освітньою програмою формуються 

відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових 

досліджень у цій галузі. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Київським університетом імені 

Бориса Грінченка та вітчизняними вищими навчальними закладами-

партнерами України.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Київським університетом імені 

Бориса Грінченка та вищими навчальними закладами-партнерами 

зарубіжних країн  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої  

освіти 

Не проводиться 

  

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Формування загальних компетентностей 

ОДЗ.01 Актуальні проблеми фінансів та економіки 4 іспит 

ОДЗ.02 Іноземна мова професійного спрямування 4 іспит 

Формування фахових компетентностей 

ОДФ.01 Міжнародні стандарти фінансової звітності 5 іспит 

ОДФ.02 Обробка та аналіз великих даних 5 залік 

ОДФ.03 Фінансові інструменти 4 іспит 

http://kubg.edu.ua/
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ОДФ.04 Фінансове моделювання 4 залік 

ОДФ.05 Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз 5 іспит 

ОДФ.06 Злиття та поглинання компаній 4 іспит 

ОДФ.07 Педагогіка та психологія вищої школи 4  

ОДФ.08 Методика викладання фахових дисциплін 4  

Всього теоретичне навчання 43 - 

Практика 

ОП.01 Виробнича  9 залік 

ОП.02 Виробнича (переддипломна) 9 залік 

Всього практика 18 - 

Атестація 

ОА.1 Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи 

магістра 

6  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (спеціалізація «Міжнародні фінанси») 

ВДС.1.01 Міжнародне підприємництво 7 залік 

ВДС.1.02 Міжнародний фінансовий ринок 5 залік 

ВДС.1.03 Міжнародний фінансовий менеджмент 5 залік 

ВП.1 Виробнича практика зі спеціалізації 6 залік 

Вибірковий блок 2 (спеціалізація «Фінансове посередництво») 

ВДС.2.01 Фінансове посередництво 7 залік 

ВДС.2.02 Оціночна діяльність 5 залік 

ВДС.2.03 Ринок цінних паперів 5 залік 

ВП.2 Виробнича практика зі спеціалізації 6 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

І курс  ІІ курс  

1 сем  2 сем 3 сем  

Формування загальних компетентностей   

Актуальні проблеми фінансів та 

економіки  

4 кред. 

 
 

Іноземна мова професійного 

спрямування  

4 кред. 

 
 

Формування фахових компетентностей  

Міжнародні стандарти 

фінансової звітності  

5 кред. 

Фінансові інструменти  

4 кред. 

 

Обробка та аналіз великих даних  

5 кред. 

Фінансове моделювання  

4 кред. 

Виробнича практика  

9 кред. 

Інвестиційна стратегія та 

портфельний аналіз  

5 кред. 

Злиття та поглинання компаній  

4 кред. 

Виробнича (переддипломна) 

практика  

9 кред. 

Педагогіка та психологія вищої 

школи 

4 кред. 

Методика викладання фахових 

дисциплін 

4 кред. 

 

Спеціалізація «Міжнародні фінанси»/ «Фінансове посередництво» 

 
Дисципліни спеціалізації  

5 кред. 

 

 
Дисципліни спеціалізації  

5 кред. 

 

 

Дисципліни спеціалізації  

7 кред. 

Практика зі спеціалізації  

6 кред. 

 
 Атестація:  

Виконання та захист 

 
 випускної кваліфікаційної 

роботи магістра 6 кред. 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» проводиться у формі виконання та захисту 

випускної кваліфікаційної роботи магістра. Атестація завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: «магістр фінансів, банківської справи та страхування».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми 
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О
Д

Ф
.0

6
 

О
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.0
1
 

О
П

.0
2
 

В
Б

.1
 

В
Б

.1
 

ЗК1 ● ●  ●      ● ● ● ● 

ЗК2 ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗК3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗК4 ● ●  ●      ● ●   

ЗК5 ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗК6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ФК1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ФК2 ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ФК3 ●    ● ● ● ●   ● ● ● 

ФК4 ● ● ● ●      ● ●   

ФК5 ● ● ●  ● ● ● ● ●   ● ● 

ФК6 ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ФК7 ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ФК8 ● ● ●       ● ● ● ● 

ФК9 ● ● ●  ●  ●   ● ● ● ● 

ФК10     ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ДФК1    ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

ДФК2    ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

 



 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
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З-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

З-2 ●    ● ●  ● ● ● ● ● ● 

З-3 ●     ● ● ● ●   ● ● 

З-4    ● ●  ●   ● ●   

З-5      ● ● ● ● ● ●   

ДЗ-1 ●  ●     ● ● ● ● ●  

ДЗ-2      ●  ● ● ● ●  ● 

У-1 ● ●   ●  ●   ● ●   

У-2     ●  ● ● ●     

У-3       ● ● ● ● ● ● ● 

У-4 ●    ● ● ●  ●  ●   

У-5     ● ● ● ● ●  ● ● ● 

У-6 ● ● ●  ●  ● ●  ● ●   

У-7     ● ●  ● ●  ● ● ● 

У-8     ●  ● ●      

У-9     ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

У-10    ● ● ●  ● ● ● ●   

ДУ-1            ●  

ДУ-2             ● 

 

 


