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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» є 

нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентності, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 07 Управління і 

адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.  

Розроблено на основі Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня 

вищої освіти для отримання освітнього ступеню вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» у галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування», затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.06.2019 р. № 866. 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

розроблена робочою групою кафедри фінансів ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» у складі:  

КЕРІВНИК РОБОЧОЇ ГРУПИ: 

Безпаленко О.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

фінансів ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» 

 

__________________________ 

(підпис) 

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:  

Черевань І.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, 

ректор ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» 

 

__________________________ 
(підпис)

 

Мичак Н.О. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ВНЗ 

«Київський університет ринкових відносин» 

 

__________________________ 
(підпис)

 

Сова О.Ю. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, 

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» 

 

__________________________ 
(підпис)

 

  

Прокопенко Н.–  доктор економічних наук, професор, зав. кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування ПВНЗ «Європейський університет», 

Ганущак Т. -  

 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та 

фінансів підприємства Київського Національного торговельно-

економічного університету 

 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 07 Управління і адміністрування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування схвалена науково-методичною 

радою університету та затверджена Вченою радою ВНЗ «Київський університет ринкових 

відносин» (протокол № 1 від 31серпня 2021 р.).  

 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню програму 

регулюється Положенням про освітні програми підготовки фахівців різних ступенів вищої 

освіти у ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».  

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».  

 

 



Освітньо-професійна програма створена на основі використання таких положень 

Закону України «Про вищу освіту»:  

1) ст. 1, п. 1. 17 - освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти; 

2) ст. 10, п. 3 - стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

3) ст. 5, п.1 - другий (магістерський) рівень має передбачати здобуття особою 

поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю 

(чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, 

інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності; 

4) ст. 1 п. 1.13 - компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти; 

5) ст. 1 п. 1.19 - результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, 

освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України «Про вищу 

освіту») така структура освітньої програми: 

– виявлення видів, змісту та системи відповідних завдань інноваційної діяльності 

магістра (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних стандартів або 

еквівалентної нормативної бази; 

– регламентація системи компетентностей магістра як здатностей до ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності з 

урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази та вимог 

Національної рамки кваліфікацій; 

– визначення програмних результатів навчання та їх ступеня складності шляхом 

декомпозиції компетентностей;  

– обґрунтування номенклатури видів навчальної діяльності завдяки адекватному 

розподілу програмних результатів навчання за навчальними дисциплінами, практиками, 

індивідуальним завданнями; 

– визначення кредитів на опанування всіх видів навчальної діяльності. 

Реалізація компетентністного підходу до проектування вищої освіти шляхом створення 

однозначного зв'язку зовнішніх цілей вищої освіти та дисциплінами, практиками й 

індивідуальними завданнями є вирішальним чинником якості вищої освіти Київського 

університету ринкових відносин та створення реальної системи внутрішнього її 

забезпечення. Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для 

абітурієнтів, здобувачів, викладачів, роботодавців. 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю та 

спеціалізацією; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 



–   розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху. 

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання магістрів; 

– загальні компетенції; 

– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої 

програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Освітньо-професійна програма використовується для: 

–  складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

–  формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньої програми; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в Київському університеті ринкових відносин; 

– викладачі Київського університету ринкових відносин, які здійснюють підготовку 

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

– Екзаменаційна комісія спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 

– Приймальна комісія Київського університету ринкових відносин. 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

поширюється на кафедри Київського університету ринкових відносин, що здійснюють 

підготовку фахівців ступеня магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

 

 

 

 

 

 



1. Профіль освітньо-професійної програми 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Розділ 1. Загальна інформація 

1.1 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин», 

кафедра фінансів  

1.2 
Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

1.3 Галузь знань 07 Управління та адміністрування  

1.4 Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

1.5  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр, 

магістр фінансів, банківської справи та страхування  

1.6  

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

не менше 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти, 

термін навчання 1 рік 4 місяців.     

 

1.7 

Наявність 

акредитації 

Акредитація: Сертифікат НІ № 1184840, 10.07.2017 р. 

Рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 року протокол 

№120, 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2016 р. № 1613. 

1.8 Передумови Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.9 

Додаткові вимоги 

до правил 

прийому 

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем освіти здійснюється на базі першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за результатами єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

1.9. Мова викладання Українська 

1.10

. 

Термін дії 

освітньо-

професійної 

програми 

Постійно 

1.11 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-

професійної 

програми 

http://www.kumr.edu.ua/ 

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми 

2.1. 

Метою освітньої програми магістратури є підготовка нового покоління висококваліфікованих 

фінансових менеджерів з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та 

передовими компетентностями в сфері управління фінансами, що є необхідними для їх 

успішної роботи в українських та закордонних компаніях, державних і муніципальних 

органах влади, як керівників та провідних спеціалістів фінансових відділів, а також для 

ведення власного бізнесу. 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми 

3.1 

Предметна 

область  

 

07 Управління та адміністрування;  
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 
Фінанси і кредит 

 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. 

3.2. 

Орієнтація  

освітньо-

професійної 

програми 

Освітньо-професійна, орієнтація на дослідження в сфері фінансів, 

банківської справи, страхування; враховує специфіку роботи 

організацій, установ та підприємств у сучасних умовах розвитку 

економіки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент 

визначає професійну та наукову кар’єру. 

3.3. 

Основний фокус 

освітньо-

професійної 

програми та 

спеціалізації 

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи і страхування для 
суб’єктів господарювання різних галузей економіки. 
Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність 

знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, 

підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань з 

організації та управління фінансовою діяльністю. 

3.4. 

Особливості 

освітньо-

професійної 

програми 

Практична спрямованість на забезпечення та розвиток у студентів  

фахових компетентностей в галузі фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

4.1. 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування в банківських установах і страхових компаніях, 

інвестиційних і пенсійних фондах, на підприємствах, що здійснюють 

діяльність на фінансовому ринку, в державних установах, а також 

можуть започатковувати власний бізнес. Випускники можуть 

працювати в органах державного фінансового управління і контролю, 

податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових 

та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, 

недержавного пенсійного страхування; біржової̈ діяльності, у 

підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний 

бізнес. 

4.2. 

Подальше 

навчання 

Можливість здобуття освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

вищої освіти (доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в 

системі післядипломної освіти. 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 

5.1. 

Викладання та 

навчання 

 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться 

у формі комбінації лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій, 

самостійної навчальної дослідницької роботи з використанням форм 

дистанційного навчання, розв’язування практичних кейсів, виконання 

проектів, виробничих практик, курсових робіт на основі підручників, 

посібників, періодичних наукових видань, використання мережі 

Інтернет та навчання через практику.  

5.2. 

Оцінювання Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та  поза аудиторної освітньої діяльності 

(поточний, модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні 

роботи, індивідуальні розрахункові та проектні роботи, тестування, 

заліки, звіти про практику, екзамени, атестація.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-бальною 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-

рівневою національною шкалою (зараховано /незараховано); 100-



бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

Система підсумкового оцінювання будується на умовах академічної 

доброчесності. 

Розділ 6. Програмні компетентності 

6.1. 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування з позиції 

міжнародного фінансового менеджменту або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів фінансової науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

6.2. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність працювати автономно та проявляти лідерські навички. 

4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.. 

5. Навички міжособистісної взаємодії.  

6. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети. 

7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

9. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

11. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел у предметному полі фінансів. 

12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, вести переговори. 

13. Здатність проведення наукових досліджень у сфері сучасних 

фінансів на відповідному рівні. 

6.3. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем проблем у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері  

фінансів, банківської справи та страхування. 

9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Розділ 7. Програмні результати навчання 

7.1. 

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами  для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

2. Знати на рівні новітніх досягнень  основні концепції і методології наукового пізнання у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 



конкретних ситуацій професійної діяльності. 

4. Відшуковувати,  обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

5. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати результати досліджень. 

6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень  усно і письмово, брати 

участь у фахових дискусіях. 

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

цінності. 

8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними. 

9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

10. Здійснювати діагностику і  моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

12. 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. 

13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів.  висновки, правову позицію, бути лідером, відповідати за командну 

роботу. 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1. 

Кадрове 

забезпечення 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти, які мають стаж практичної, наукової та 

педагогічної роботи. 

8.2. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення включає: 

- навчальні аудиторії; 

- тематичні кабінети; 

- комп’ютерні класи; 

- тематичні лабораторії; 

- конференц-зал; 

- пункт харчування; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- мультимедійне обладнання; 

- спортивний зал. 

8.3 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення включає: 

- офіційний сайт http://www.kumr.edu.ua; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- необмежений доступ до мережі Інтернет; 

- наукову бібліотеку, читальні зали; 

- корпоративну пошту; 

- навчальні і робочі плани; 

- графіки навчального процесу; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- навчальні та робочі програми дисциплін; 

- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів з дисциплін; 

- програми практик; 

- методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, випускних 

кваліфікаційних робіт; 

- критерії оцінювання рівня підготовки; 

- пакети комплексних контрольних робіт. 

Студенти мають змогу користуватися авторськими підручниками, 

навчальними посібниками та іншими навчально-методичними 

розробками працівників кафедри права.  



 

Розділ 9.  Академічна мобільність 

9.1. 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Реалізується на основі двосторонніх договорів між ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» та університетами України. 

9.2. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Реалізується на основі двосторонніх договорів між ВНЗ «Київський 

університет ринкових відносин» та закладами вищої освіти зарубіжних 

країн.  

9.3. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних громадян не передбачено.  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОЗК1 Методологія та організація наукових досліджень 4 Залік 

ОЗК2 Психологія управління 4 Залік 

ОФК1 Стратегічне управління 4 Екзамен 

ОФК2 Фінансовий менеджмент 4 Екзамен 

ОФК3 Податковий менеджмент 3 Екзамен 

ОФК4 Фінансовий контролінг 3 Залік 

ОФК5 Банківський менеджмент 3 Залік  

ОФК6 Управлінський облік 3 Екзамен 

ОФК7 Кредитний менеджмент 4 Залік 

ОФК8 Страховий менеджмент 4 Залік 

 
Практика   

ПП1 
Виробнича практика 5 Залік 

ПП2 
Переддипломна практика 8 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:      49 

Вибіркові компоненти ОПП  

За вибором закладу освіту 

ВФК1 Міжнародний менеджмент 3 Екзамен 

ВФК2 Фінансова безпека 4 Екзамен 

ВФК3 Фінансове право 4 Екзамен 

За вибором студента 

ВФК4 Управління змінами та впровадження інновацій 4 Екзамен 

ВФК5 Фінанси корпорацій 4 Залік 

ВФК6 Антикризове управління 5 Залік 

ВФК7 Право інтелектуальної власності 4 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:          28 

Підготовка дипломної роботи магістра 13  

Атестація у формі публічного захисту дипломної роботи магістра 

Загальний обсяг освітньої програми        90 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

К-сть 

кредитів 

ЄКТС 

Заг. 

обсяг 

год. 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 5 

1 курс, 1 семестр  

ОЗК1 Методологія та організація наукових досліджень 4 120 Залік 

ОЗК2 Психологія управління 4 120 Залік 

ОФК1 Стратегічне управління 4 120 Екзамен 

ОФК2 Фінансовий менеджмент 4 120 Екзамен 

ОФК3 Податковий менеджмент 3 90 Екзамен 

ОФК4 Фінансовий контролінг 3 90 Залік 

ОФК5 Банківський менеджмент 3 90 Залік 

ОФК6 Управлінський облік 3 90 Екзамен 

ОФК7 Кредитний менеджмент 4 120 Залік 

 Всього кредитів 32 960  

1 курс, 2 семестр 

ОФК8 Страховий менеджмент 4 120 Залік 

ВФК1 Міжнародний менеджмент 3 90 Екзамен 

ВФК2 Фінансова безпека 4 120 Екзамен 

ВФК3 Фінансове право 4 120 Екзамен 

ВФК4 Управління змінами та впровадження інновацій 4 120 Екзамен 

ВФК5 Фінанси корпорацій 4 120 Залік 

ВФК6 Антикризове управління 5 150 Залік 

ВФК7 Право інтелектуальної власності 4 120 Залік 

 Всього кредитів 32 960  

2 курс, 3 семестр 

ПП1 Виробнича практика 5 240 Залік 

ПП2 Переддипломна практика 8 150 Залік 

ПА.01 Підготовка магістерської дипломної роботи 13 390  

 Разом 90 2700  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація здобувачів 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. 

 



 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

 компонентам освітньо-професійної програми 

 
    Компоненти 

 
Компетентності  
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К
 1
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К
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Ф
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1
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2
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Ф
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3
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Ф
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4
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Ф
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5
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Ф
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6
 

О
Ф

К
7
 

ЗК1 +                 

ЗК2 +                 

ЗКЗ  +            +  +  

ЗК4 +  +               

ЗК5  +        +  +      

ЗК6  + +               

ЗК7   + +          +  +  

ЗК8           +    +   

ЗК9   +      +     + + +  

ЗК10                  

ЗК11 +         +        

ЗК12  +         + +      

ЗК13 +  +      +         

ФК1 +      + + + +        

ФК2 +   + + +  + + +  + + + + + + 

ФКЗ       + + + + +   +  +  

ФК4       + + + +  +      

ФК5  +     + +          

ФК6    + + + + + + + +  + +   + 

ФК7 +    + + + + + +  + +   + + 

ФК8   +   + + + + + +   + +   

ФК9   + +  + + + + +  +  + + +  

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
         Компоненти 

 

 Програмні 

 результати 

 навчання 
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З
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 1
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Ф

К
1
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф

К
1
 

О
Ф
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К
3
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Ф
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4
 

О
Ф

К
5
 

О
Ф

К
6
 

О
Ф

К
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ПРН 1 + + + +  + + + + + +   +  +  

ПРН 2   + +  + + + + + + +  + + +  

ПРН 3 +  + +     + + +  + + + +  

ПРН 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 5           +    +   

ПРН 6  + +   +   + +       + 

ПРН 7  + +     +   +  + +    

ПРН 8   +      +  +   +    

ПРН 9  + + + + + + + + + + +  +  +  

ПРН 10    + + + + + + + + + + + + +  

ПРН 11  + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 12   + +  + + + + + + + + + + + + 

ПРН 13   + +   + + + + + + + + + + + 

 


