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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

1 – Загальна інформація 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

Ступінь, що 

присвоюється  

Магістр  

Галузь знань  07 ‒ Управління та адміністрування  

Спеціальність  072 ‒ Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження щодо 

форм навчання  

Обмеження відсутні  

Освітня кваліфікація  Магістр фінансів, банківської справи та 

страхування  

Кваліфікація в 

дипломі  

Ступінь вищої освіти – Магістр  

Спеціальність – 072 ‒ Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Освітня програма – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Мова(и) навчання і 

оцінювання  

Українська  

 

Обсяг освітньої 

програми  

90 кредитів ECTS, 3 семестри  

 

Тип програми  освітньо-професійна  

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється 

навчання  

Приватний вищий навчальний заклад  

«Буковинський університет» 

Факультет інформаційних технологій та 

економіки 

Кафедра фінансів 

Передумови  диплом бакалавра, спеціаліста, магістра  
2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації)  

 

Підготовка магістрів з фінансів, банківської 

справи та страхування, які володіють 

інноваційним способом мислення та 

компетентностями, необхідними для ефективного 

управління фінансово-аналітичними процесами 

на підприємствах, установах та організаціях 

різних форм власності та здатні вирішувати 

управлінські завдання.  
3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність  

Управління та адміністрування/ Фінанси, 

банківська справа та страхування  

Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна, 



контрольно-аналітична, діяльність суб'єктів 

господарювання та установ державного сектору у 

сфері фінансів, банківської справа та 

страхування.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

фінансів, банківської справа та страхування, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

категорії, теорії і концепції фінансів, банківської 

справа та страхування.  

Методи, методики та технології: 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень 

закономірностей функціонування сучасної 

економіки на макро- і мікрорівні, економіко-

математичні методи для вирішення економічних 

проблем і завдань управління, а також 

інноваційні методи, методики, технології 

організації фінансів, банківської справа та 

страхування.  

Інструменти та обладнання: сучасні 

інформаційні системи і технології, спеціалізоване 

програмне забезпечення, методичний 

інструментарій для організації та моделювання 

фінансів, банківської справа та страхування, а 

також для збирання і аналізу даних.  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації  

Освіта за спеціальністю фінанси, банківська 

справа та страхування 

Ключові слова: методологія наукових 

досліджень, аналіз, фінанси, страхування, 

фінансова звітність, банківська справа. 

Особливості програми  Інтегрована підготовка магістрів, що поєднує 

чітку практичну спрямованість навчання щодо 

організації фінансів, банківської справа та 

страхування, застування їх в управлінні 

підприємством, організації і методики аналізу 

суб’єктів господарювання різних форм власності. 

Програма передбачає надання фундаментальних 

теоретико-методичних знань та практичних 

навичок з фінансово-економічних процесів та 

закономірностей у галузі фінансів, банківської 

справа та страхування. Орієнтована на глибоку 

професійну підготовку сучасних аналітиків, 



фахівців у сфері фінансів, банківської справа та 

страхування, ініціативних та здатних до швидкої 

адаптації до вимог сучасного бізнес середовища. 

Враховує сучасні вимоги до вирішення 

практичних питань шляхом використання 

набутих знань. Формує фахівців з новими 

перспективними засобами мислення, здатних 

застосовувати не лише існуючі методи 

дослідження, але й розробляти нові на основі 

сучасних наукових досягнень. 
4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робота в будь-яких сферах економічної 

діяльності, на посадах пов’язаних з фінансами, 

банківською справою та страхуванням. Може 

займати робочі місця в приватних та державних 

підприємствах, установах та організаціях  

Подальше навчання Докторські програми з фінансів, банківської 

справи та страхування 
5 – Оцінювання 

Оцінювання  Письмові модульні контрольні роботи, 

підсумковий контроль – тестування, есе, 

презентації, захист дипломної магістерської 

роботи 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні завдання і 

проблеми у сфері професійної діяльності з 

фінансів, банківської справи та страхування або у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог  

Загальні 

компетентності (ЗК)  

Компетентності, визначені Стандартом вищої 

освіти спеціальності:  

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). 

ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт.  

Фахові 

компетентності 

спеціальності (СК)  

Компетентності, визначені Стандартом вищої 

освіти спеціальності  

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. 

СК10. Здатність виконувати наукові дослідження 



у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування з урахуванням поставлених завдань 

та наявних обмежень.   
7 – Програмні результати навчання 

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. 

ПР14. Обґрунтовувати актуальність досліджень, 

можливість досягнення поставлених цілей з 

урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за результатами 

досліджень. 

ПР15. Презентувати результати власних 

досліджень зокрема, шляхом підготовки 

наукових публікацій і виступів на наукових 

заходах .  
 

 

 

 



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 

1. Обов’язкові компоненти ОП  

ОК 1.1 Менеджмент персоналу 6 іспит 

ОК 1.2 Стратегічне управління та 

інноваційний розвиток 

підприємства 

6 іспит 

ОК 1.3 Методологія наукових досліджень 3 іспит 

ОК 1.4 Страховий менеджмент та 

соціальне страхування 

5 іспит 

ОК 1.5 Фінансовий менеджмент 6 іспит 

ОК 1.6 Податковий менеджмент 6 іспит 

ОК 1.7 Переддипломна практика 9 залік 

ОК 1.8 Педагогіка та методика 

викладання у закладах освіти 

6 залік 

ОК 1.9 Дипломна магістерська 

(кваліфікаційна) робота 

21 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  68  

2. Вибіркові компоненти ОП  

Вибірковий блок складається з 13 вибіркових компонентів загальним обсягом 

44 кредити, вивчення яких завершується складанням іспиту та заліків. 

Перелік дисциплін оновлюється з урахуванням змін у ринковому середовищі 

України та світу, сучасних наукових розробок в галузі управління та 

адміністрування під постійним моніторингом ринку праці  

Запропоновані дисципліни: Організація і методика аудиту, Бюджетний 

менеджмент, Управління фінансовою санацією підприємства, Обліково-

аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Стратегічний 

управлінський облік, , Методи і моделі прийняття управлінських рішень, 

Місцеві фінанси, Фінансовий аналіз, Інформаційно-аналітичні технології, 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Облік і звітність у 

банках, Обік та оподаткування в управлінні підприємством, Організація 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 22 
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2.2 Структурно-логічна схема ОП 
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 Організація і методика аудиту, 
Бюджетний менеджмент, Управління 

фінансовою санацією підприємства, 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Атестація випускників освітньої програми «Фінанси, банківська справа 

та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи магістра, на підставі якої видається документ встановленого зразка 

про присудження ступеня магістра з фінансів, банківської справи та 

страхування за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування». На захисті кваліфікаційної роботи перевіряються вміння 

розв’язання складного завдання або проблеми в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування, здійснювати публічні ділові комунікації на основі 

застосування наукових методів досліджень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та імплементування їх у професійну діяльність  

 



 

1. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

Таблиця 4.1. Відповідність компетентностей обов’язкових дисциплін 

 ЗК  

1  

ЗК  

2  

ЗК  

3  

ЗК  

4  

ЗК  

5  

ЗК  

6  

ЗК  

7  

ЗК  

8  

ЗК  

9  

ЗК 

10  

ЗК 

11  

СК 

1  

СК 

2  

СК 

3  

СК 

4  

СК 

5  

СК 

6  

СК 

7  

СК 

8  

СК 

9  

СК 

10  

ОК 

1.1 
+  +  + +  + + + +   +  +  + +   

ОК 

1.2 
+    +      +     +  +    

ОК 

1.3 
+    + +     +    + +      

ОК 

1.4 
+  + + + + + +   + + + +    +   + 

ОК 

1.5 
  + +  +  +   +    + +      

ОК 

1.6 
+  + + + + + + + + + +   +  + + + + + 

ОК 

1.7 
  +        +  + +    +    

ОК 

1.8 
+ + + + +  +   +            

ОК 

1.9 
+ + + + + +    + +   + +  +     

ОК 

1.10 
+    + +     +           

 

 

 



2. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 

Таблиця 5.1. Забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими компонентами освітньої програми  

 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  

ПРН 

14  

ПРН 

15  

ПРН 

16  

ПРН 

17  

ПРН 

18  

ПРН 

19  

ОК 

1.1 
+     +      +   +   +  

ОК 

1.2 
    +       +  +   +  + 

ОК 

1.3 
+   +      + +      + + + 

ОК 

1.4 
+ +  +      + +   +   + + + 

ОК 

1.5 
        +     + +  +   

ОК 

1.6 
+ +  + + + + + + +  + + + + + + + + 

ОК 

1.7 
       +  +     +     

ОК 

1.8 
  +            + +    

ОК 

1.9 
+       +           + 

ОК 

1.10 
+   +      +       + +  

 


