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При розробці освітньо - професійної програми враховані вимоги:
1) Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для другого
(магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом
Міністерства освіти і науки України № 866 від 20.06.2019 року.
2) Закон України No 1556-VII «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2014, No 37-38;
3) Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту». [Електронний ресурс]. —
[Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
4) Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii.
5) Національна
рамка
кваліфікацій.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
6) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року No 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
7) Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. No
600
(зі
змінами)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
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Освітньо - професійна програма вводиться в дію з 01.09.2019р.

1. Профіль освітньо-професійної програми
_________Фінанси, банківська справа та страхування________________________
зі спеціальності __072 «Фінанси, банківська справа та страхування»___________
1 – Загальна інформація
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня кваліфікація
Кваліфікація в дипломі

Офіційна назва програми
Тип диплому та обсяг освітньої
програми
Наявність акредитації

Цикл/рівень
Передумови

Мова викладання
Термін дії освітньої програми
Інтернет - адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

Другий (магістерський) рівень
Магістр
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Магістр фінансів, банківської справи та страхування
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та
страхування
Освітня програма - Фінанси, банківська справа та
страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 4 місяця.
Акредитація спеціальності «Фінанси, банківська
справа та страхування» освітнього рівня «Магістр»
проведена у 2013 році (Наказ МОН України від
04.06.2013 №2070-л). Сертифікат про акредитацію
Серія НД №2189555. Термін дії сертифікату до
1 липня 2023 року (Наказ МОН України від
19.12.2016 №1565)
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
EQF- LLL – 7 рівень
До
освоєння
освітньо-професійної
програми
«Фінанси, банківська справа та страхування»
допускаються особи, які мають вищу освіту за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
наявність якої підтверджено документом державного
зразка. Прийом на навчання для здобуття вищої
освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньопрофесійною програмою «Фінанси, банківська справа
та страхування»здійснюється на конкурсній основі
відповідно до «Правил прийому на навчання до
Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна»
українська
2019-2021
http://www.econom.kharkov.ua/

2 - Мета освітньої програми

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, а також Підготовка конкурентоздатних фахівців, які
вирізнялися б сукупністю системних уявлень про сучасну сферу професійної

діяльності, глибокими економічним та управлінським знанням, навиками аналізу
фінансових та економічних проблем, постановки задач і оцінки наслідків
альтернативних варіантів рішень.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
знань, спеціальність,
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та
спеціалізація (за наявності))
страхування»

Орієнтація освітньої програми

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

Особливості програми

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська
справа та страхування»
Об'єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи,
механізми функціонування та розвитку фінансових
систем.
• Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних
розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі
професійної діяльності або навчання у сфері фінансів,
банківської справи та страхування, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
• Теоретичний зміст складають поняття, категорії,
теорії і концепції фінансової науки, які визначають
тенденції і закономірності функціонування й розвитку
фінансів, банківської справи та страхування.
• Методи, методики та технології: методи, методики
та технології фінансової науки і практики.
• Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні
( продукти та системи.
Комбінована спрямованість програми (академічна і
практична), що передбачає орієнтацію на широке
застосування
сучасних
методів
дослідження
фінансових процесів, аналізу взаємодії економічних
явищ для розв’язання теоретичних та практичних
завдань сучасного економічного середовища
Надати освіту в сфері фінансів та кредиту із
професійним доступом до працевлаштування,
підготувати студентів із особливим інтересом до
певних областей фінансово – кредитної діяльності для
подальшого навчання
Спеціалізації: «Фінанси, банківська справа та
страхування», «Публічні фінанси»
Ключові слова: фінанси, банк, банківський
менеджмент; страхування, податки, управління
фінансами
підприємств;
фондовий
ринок;
інноваційний розвиток, міжнародні фінанси.
- поєднанні класичної фундаментальної освіти та
прикладного знання, яке формує цілісне розуміння
процесу у бізнес – середовищі, адмініструванні та
економіці;
- формування креативного стилю мислення в галузі
розвитку фінансово-кредитної сфери, вихованню
лідерів, які здатні активно діяти у сфері організації
фінансово-економічної діяльності на різних рівнях
національного господарства, розглядаючи його, як

основну складову функції розвитку фінансовокредитних установ та підприємництва в цілому;
- суворому дотриманні стандартів освіти у змісті
професійних компонентів;
можливість
стажування
у
закордонних
університетах у межах програм студентської
мобільності;
- поглиблене вивчення іноземної мови за фахом;
- дисципліни програми можуть викладатися
англійською мовою;
- застосовуються методи дистанційної форми
навчання;
- доступні електронні версії навчальних матеріалів;
- програма передбачає обов’язковою умовою
проходження переддипломної практики в вітчизняних
та міжнародних бізнес-структурах, фінансовокредитних установах, органах державного управління
та місцевого самоврядування, підприємствах і
установах всіх форм власності, в контролюючих і
фіскальних органах, в казначействі, а також в
приватних підприємствах.
4 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування
Професійні права

Академічні права випускників

Випускники можуть виконувати професійні роботи
економістів та аналітиків у банківській сфері,
страхуванні, фінансово-кредитних інститутах.
Професіонал
в
галузі
економіки;
керівник
підприємств, установ та організацій; менеджер
(управитель) у фінансовій, банківській та страховій
діяльності. Випускники мають достатню базу для
професійного та кар’єрного зростання.
Мають право продовжити навчання на третьому
освітньо - науковому рівні вищої освіти (доктора
філософії) та набувати додаткові кваліфікації в
системі післядипломної освіти.

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання

Оцінювання

Програма розроблена на підставі студентськоцентрованого підходу із елементами проблемноорієнтованого навчання.
Застосовуються загальнонаукові методи пізнання,
методи, методики та технології фінансової науки і
практики. Передбачена командна робота студентів і
елементи самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій,
мультимедійних лекцій, семінарів, практичних занять,
консультації
з
викладачами,
підготовки
кваліфікаційної роботи магістра.
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний,
підсумковий, самоконтроль.
Для поточного контролю знань та вмінь студентів

передбачені тести, практичні роботи, контрольні
роботи,
презентації. Підсумковий контроль
здійснюється у формі диференційованих екзаменів,
заліків письмового формату.
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за
100 бальною шкалою ЕКТС та чотирирівневою
національною
шкалою
(«відмінно»,
«добре»,
«задовільно», «незадовільно»)
Атестація здобувачів здійснюється у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи.
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові предметні)
компетентності

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.
ЗКІ. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу.
ЗK2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗКЗ. Здатність проведення досліджень на
відповідному рівні.
ЗK4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми.
ЗK5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗK6. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗK7. Здатність мотивувати людей та рухатися до
спільної мети.
ЗK8. Здатність працювати в міжнародному
контексті.
ЗK9. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
СКІ. Здатність використовувати фундаментальні
закономірності розвитку фінансів, банківської справи
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.
СКЗ. 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
Програмні результати
навчання

ПР1.
Використовувати
фундаментальні
закономірності розвитку фінансів, банківської справи
та страхування у поєднанні з дослідницькими і
управлінськими інструментами для здійснення
професійної та наукової діяльності.
ПР2. Знати на рівні новітніх досягнень основні
концепції і методології наукового пізнання у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
ПР3. Здійснювати адаптацію та модифікацію
існуючих наукових підходів і методів до конкретних
ситуацій професійної діяльності.
ПР4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати
та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення
професійних та наукових завдань в сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
ПР5. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і
письмово з професійних та наукових питань,
презентувати і обговорювати результати досліджень.
ПР6. Доступно і аргументовано представляти
результати досліджень усно і письмово, брати участь
у фахових дискусіях.
ПР7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на
норми закону, етичні принципи та загальнолюдські
цінності
ПР8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у
сфері фінансів, банківської справи та страхування та
управляти ними.
ПР9. 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.
ПР 13. Оцінювати ступінь складності завдань при
плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики
Якісний склад науково – педагогічних працівників,
кадрового забезпечення
які забезпечують навчальний процес з освітньої

Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення

Специфічні характеристики
інформаційного та навчальнометодичного забезпечення

програми
відповідають
ліцензійним
умовам
(Постанова КМ від 10.05.2018)
Науково-педагогічні працівники, що залучаються для
реалізації
освітньо-професійної
програми,
за
кваліфікацією відповідають профілю і напряму
дисциплін, що викладають, мають необхідний стаж
педагогічної роботи та досвід практичної роботи, що
дозволяє формувати у студентів широкий комплекс
знань і навичок.
Згідно Закону України «Про вищу освіту» з метою
підвищення фахового рівня науково-педагогічні
працівники проходять стажування не рідше, ніж один
раз на п’ять років, та беруть участь у професійних
тренінгах.
44% від загального обсягу лекційного матеріалу
виконують доктори, наук, професори та прирівняні до
них особи, що є вищим за фактичні вимоги до
ліцензування та акредитації, 100% викладачів з
науковими ступенями; можливо залучення іноземних
фахівців з Малопольської школи публічного
адміністрування (МШПА) Економічного університету
в Кракові (Польща)
Матеріально – технічне забезпечення, стан
споруд, приміщень, навчальних площ, необхідних для
організації
якісного
навчання
магістрів
зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» відповідає державним вимогам,
державним будівельним нормам та вимогам галузевих
стандартів. Усі навчальні та адміністративні
приміщення відповідають вимогам техніки безпеки та
забезпечують умови щодо освітлення та повітряного
режиму. Студенти, які потребують гуртожиток,
забезпечені
ним.
Всі
студенти
забезпечені
обладнанням,
устаткуванням
та
програмним
забезпеченням
спеціалізованих
комп’ютерних
лабораторій, що забезпечують виконання навчального
плану освітніх програм.
Навчально – методичне та інформаційне забезпечення
підготовки магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» здійснюється
згідно з затвердженою освітньо – професійною
програмою,
навчальним
планом,
вимогами
нормативних та навчально- методичних документів з
вищої освіти.
Всі дисципліни навчального плану мають відповідне

навчально – методичне та інформаційне забезпечення,
а саме робочі програми, які включають: програму
навчальної дисципліни, заплановані результати
навчання, порядок та критерії оцінювання результатів
навчання, рекомендовану літературу (основну,
допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті;
програм з усіх видів практичної підготовки;
методичних матеріалів для проведення підсумкової
атестації здобувачів вищої освіти.
Всі дисципліни навчального плану підготовки
магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» забезпечені в достатньому
обсязі навчальною та методичною літературою.
Головна роль в інформаційному забезпеченні
підготовки магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» належить
Центральній науковій бібліотеці Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність

Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

Не передбачено
На основі угоди про співробітництво у рамках
Програми «Еразмус+»;
Університети партнери,
з якими
співпрацює
Харківський
національний
університет
імені
В. Н. Каразіна за програмою подвійного диплому:
Технічний університет Лодзі, Польща.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня проводиться на загальних
умовах та підписаних двосторонніх угод.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
Код н/п

Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки

ОК1.

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3

Дворівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Дворівнева
шкала
оцінювання

Глобальні проблеми сучасності
ОК2.

3
Державні закупівлі

ОК3.

3
Інтелектуальна власність
Цикл професійної підготовки

ОК4.
Податки та податкова політика

3

Фінансовий менеджмент

6

Страховий менеджмент

4

Ринок фінансових послуг

4

Управління вартістю підприємств

4

Банківський менеджмент

5

Фінанси місцевого самоврядування

4

Соціальне страхування

4

Міжнародні розрахунки і валютні операції

3

Банківські ризики

4

Державний фінансовий контроль

4

Переддипломна практика (без відриву)

5

Виконання кваліфікаційної магістерської роботи

7

ОК5.
ОК6.
ОК7.
ОК8.
ОК9.
ОК10.
ОК11.
ОК12.
ОК13.
ОК14.

Загальний обсяг за обов’язковою частиною:

66

Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Дворівнева
шкала
оцінювання
Дворівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Дворівнева
шкала
оцінювання
Дворівнева
шкала
оцінювання
Дворівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання

Код н/п

ВК1.

ВК2.
ВК3.
ВК4.
ВК5.
ВК6.

Компоненти
освітньо-професійної
програми Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
Вибіркові компоненти ОПП
Цикл професійної підготовки
Іноземна мова за професійним спрямуванням
(поглиблений рівень) / Іноземна мова для наукової та
ділової кореспонденції (поглиблений рівень) /
5
Іноземна мова для державних службовців
(поглиблений рівень)
Менеджмент інноваційного розвитку економічних
систем/Вінчурне фінансування інновацій/ Стратегія
3
інноваційного розвитку
Управління фінансовою санацією підприємства/
Банкрутство та санація/ Санація підприємств

6

Операції з цінними паперами/Держава на
фінансовому ринку/ Біржова безпека

4

Міжнародні фінанси/ Фінансово-кредитний механізм
ЗЕД/ Міжнародні фінансові інститути

3

Фінансове посередництво/ Посередники фінансового
ринку/ Інститути фінансового посередництва

3

Загальний обсяг за вибірковою частиною:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ

24
90

Форма
підсумкового
контролю
Дворівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Чотирирівнева
шкала
оцінювання
Дворівнева
шкала
оцінювання

2.1 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування»
другий (магістерський) рівень вищої освіти
Обов’язкові дисципліни 66 ЄКТС

Цикл
загальної
підготовки
9 ЄКТС

Цикл професійної
підготовки
57 ЄКТС

Вибіркові дисципліни 24 ЄКТС
Цикл професійної підготовки 24 ЄКТС
Поглиблене вивчення
фінансів економічних
агентів
13 ЄКТС

Поглиблене
вивчення

міжнародних
фінансів 11 ЄКТС

Магістр 1 рік навчання 1 семестр
Фінансовий
менеджмент
Банківський
менеджмент
Міжнародні
розрахунки і валютні
операції
Державний
фінансовий контроль

Менеджмент
інноваційного розвитку
економічних систем /
Венчурне фінансування
інновацій / Стратегія
інноваційного розвитку
Операції з цінними
паперами / Держава на
фінансовому ринку /
Біржова безпека

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням /
Іноземна мова для
ділової
кореспонденції /
Іноземна мова для
державних
службовців

Магістр 1 рік навчання 2 семестр
Страховий
менеджмент
Ринок фінансових
послуг
Управління
вартістю підприємств

Управління
фінансовою санацією
підприємств /
Банкрутство та санація
/ Санація підприємств

Фінанси місцевого
самоврядування
Соціальне
страхування
Банківські ризики

Магістр 2 рік навчання 1 семестр
Податки та
податкова політика
Глобальні проблеми сучасності
Державні закупівлі
Інтелектуальна власність

Міжнародні
фінанси /
Фінансово кредитний
механізм ЗЕД;
Фінансове
посередництво/
Міжнародний
фінансовий ринок

Переддипломна практика (без відриву),
Виконання кваліфікаційної магістерської роботи 12 ЄКТС

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація

здобувача

здійснюється

Екзаменаційною

комісією

Харківського

національного університету імені В.Н. Каразіна після завершення навчання за освітньопрофесійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» для встановлення
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам за спеціальністю 072
«Фінанси, банківська справа та страхування».
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа
та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи..
Кваліфікаційна робота передбачається на завершальному етапі здобуття другого
(магістерського)

рівня

вищої

освіти

для

встановлення

відповідності

набутих

компетентностей та практичних результатів навчання вимогам Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти,
затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 866 від
20.06.2019 року.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв'язання складної кваліфікаційної 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.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Екзаменаційна комісія Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
за результатами перевірки науково-теоретичної та практичної підготовку випускників
приймає рішення про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням освітньої
кваліфікації: магістр фінансів, банківської справи та страхування та про видачу документу
встановленого зразка.

Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК(за 7-м рівнем, магістерським)
Класифікація
компетентностей
за НРК

Знання
Зн1
Концептуальні знання, набуті у
процесі навчання та
професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій, принципів,
методів і понять у навчанні та
професійній діяльності

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10

ЗН2

СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10

ЗН1, ЗН2
ЗН1, ЗН2

Уміння
УМ1. Розв'язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчання, що передбачає
збирання та інтерпретацію
інформації (даних), вибір
методів та інструментальних
засобів, застосування
інноваційних підходів

Комунікація
К1. Донесення до фахівців і
нефахівців інформації, ідей,
проблем, рішень та власного
досвіду в галузі професійної
діяльності
К2 Здатність ефективно
формувати комунікацій ну
стратегію

Загальні компетентності
УМ1,
УМ1,
УМ1
УМ1

К1, К2
К1
АВ1
АВ1, АВ2
К1, К2
К2
К1, К2

ЗН1

Автономія та
відповідальність
АВ1. Управління
комплексними діями або
проектами, відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток окремих
осіб та/або груп осіб
АВ3 Здатність до подальшого
навчання з високим рівнем
автономності

УМ1
УМ1

АВ1, АВ2
АВ2

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ЗН2

УМ1
УМ1
УМ1

К2

АВ1,
АВ2, АВ3

ЗН2

УМ1
УМ1
УМ1
К1

ЗН2

УМ1

АВ3
АВ1
АВ1

Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.
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+
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+
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ЗК03

ЗК02

+

Ск01

+
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+
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+
+
+
+
+
+

Спеціальні (фахові) компетентності
ЗК10

ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
ПРН7
ПРН8
ПРН9
ПРН10
ПРН11
ПРН12
ПРН13

Загальні компетентності
ЗК01

Інтегральна
компетентність

Компетентності

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

Страховий менеджмент
Ринок фінансових послуг
Управління вартістю підприємств

ІК
Х Х Х
Х
ЗК1
Х
ЗК2
ЗК3
Х
Х
ЗК4
ЗК5
ЗК6
Х Х
Х
ЗК7
ЗК8
Х
ЗК9
Х Х Х
Х
СК1
Х Х Х
Х
СК2
Х
Х
СК3
СК4
СК5
X
СК6
Х
СК7
Х Х Х
Х
СК8
Х Х Х
Х
СК9
Х
*ІК – інтегральні компетенції;
Фінансовий менеджмент

Податки та податкова політика

Інтелектуальна власність

Державні закупівлі

Глобальні проблеми сучасності

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

ЗК – загальні компетенції;

ВК6. ФП/ ПФР/ ІФП

ВК5. МФ/ ФКМ ЗЕД/ МФІ

ВК4. ОзЦП / ДнФР / ББ

ВК3. УФСП/ БтС/ СП

ВК2. МІРЕС / ВФІ/ СІР

ВК1. Іноземна мова за
професійним спрямуванням
(поглиблений рівень)

Виконання кваліфікаційної
магістерської роботи

Переддипломна практика

Х
Х

Державний фінансовий контроль

Х
Х

Банківські ризики

Х
Х

Міжнародні розрахунки і валютні
операції

Х
Х

Соціальне страхування

Х
Х

Фінанси місцевого
самоврядування

Х

Банківський менеджмент

Таблиця 3.

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми*
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Х
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Х
Х
СК – спеціальні (фахові предметні) компетентності.

ПР1
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Х
Х
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Х
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Х
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Х
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Міжнародні розрахунки і валютні
операції

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
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Х
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Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
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Х
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Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

ВК6. ФП/ ПФР/ ІФП

ВК5. МФ/ ФКМ ЗЕД/ МФІ

ВК4. ОзЦП / ДнФР / ББ

Х

ВК3. УФСП/ БтС/ СП

ВК2. МІРЕС / ВФІ/ СІР

ВК1. Іноземна мова за професійним
спрямуванням (поглиблений рівень)

Виконання кваліфікаційної
магістерської роботи

Переддипломна практика

Державний фінансовий контроль

Банківські ризики

Соціальне страхування

Х
Х
Х
Х

Фінанси місцевого самоврядування

Банківський менеджмент

Управління вартістю підприємств

Х
Х
Х
Х

Ринок фінансових послуг

Страховий менеджмент

Х

Фінансовий менеджмент

Податки та податкова політика

Інтелектуальна власність

Державні закупівлі

Глобальні проблеми сучасності

Таблиця4.

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідним компонентам освітньо-професійної програми

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

