
 
 
 
 

Профіль програми 
Магістр з фінансів, банківської справи та страхування 

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС  
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, Україна 
Акредитаційна інституція Акредитаційна комісія України 
Рівень програми, тип диплому Другий рівень вищої освіти, одиничний ступінь 
Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році 
Рівень програми FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, 

НРК – 7 рівень. 

А Мета програми 
Магістерська програма за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування» забезпечує якісно новий рівень підготовки на основі компетентного 
підходу, орієнтована на підготовку фахівців новітньої формації, здатних задовольнити 
потреби вітчизняного та іноземного споживача. Мета підготовки магістрів з фінансів, 
банківської справи та страхування в УДПУ імені Павла Тичини визначається 
поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в 
отриманні ґрунтовної освіти за даною спеціальністю. Зміст спеціальної професійної 
підготовки магістрів з фінансів, банківської справи та страхування зумовлений 
необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити 
відповідність фахівця таким рівням, як фінансовий директор, менеджер з фінансів, 
лізингу та страхування, економіст з фінансової роботи.  

Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у 
фінансовому менеджменті та вміння їх застосування з метою ефективного управління 
фінансовою діяльністю підприємств. 

Зміст спеціальної професійної підготовки обумовлюється необхідністю підготовки 
фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-
методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з ефективного 
управління фінансовою діяльністю підприємств, фінансово-кредитних установ, 
державних фінансових установ.  

В Характеристика програми 
1 Предметна 

область, напрям 
Дисципліни циклу загальної підготовки, циклу професійної 
підготовки, вільного вибору здобувача вищої освіти 
(46 : 19 : 35). Основні предмети – Банківський менеджмент (4%), 
Фінансовий менеджмент (6%), Страховий менеджмент (6%), 
Ринок фінансових послуг (4%), Податковий менеджмент (4%), 
Фінансовий інжиніринг (4%), Міжнародні розрахунки та 
валютні операції (4%), Банківське регулювання та нагляд (4%), 
Фінансовий менеджмент у банку (4%), Управління фінансовою 
санацією підприємства (4%), Фінансовий контролінг (4%), 
Фінансова аналітика (4%), Інформаційно-аналітичне 
забезпечення банківських установ (4%), Автоматизація обліку та 
управління на підприємствах (4%). 

2 Фокус програми 
загальна \ 
спеціальна 

Загальна програма «Фінанси, банківська справа та страхування». 
Акцент робиться на здобутті навичок та знань з фінансів, 
банківської діяльності та страхування, який передбачає 
визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та 
кар’єрного зростання. Спеціалізації: «Автоматизовані системи 
управління підприємством», «Фінансовий менеджмент». 



3 Орієнтація 
програми 

Програма професійна прикладна. 
Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі 
фінансів, банківської справи та страхування, специфіку 
організації фінансової діяльності підприємств, банків, страхових 
компаній, сучасний методичний апарат фінансового аналізу та 
планування фінансових результатів діяльності підприємств та 
фінансових установ, орієнтує на актуальні спеціалізації, в 
рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру. 

4 Особливості 
програми 

Програма передбачає підготовку фахівців з фінансів, банківської 
справи та страхування з урахуванням особливостей 
функціонування підприємств, банків та страхових компаній та 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Орієнтована 
на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців у сфері 
фінансової та банківської справи, а також автоматизації 
фінансового управління підприємством, ініціативних та здатних 
до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Формує 
фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних 
вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної 
діяльності, застосовуючи не лише існуючі методи управління 
фінансами, але й удосконалюючи їх на базі сучасних наукових 
досягнень. 
Виконується в активному дослідницькому середовищі, є 
мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма 
викладається українською мовою. 

С Працевлаштування та продовження освіти 
1 Працевлаштування Працевлаштування на посадах у фінансових відділах 

підприємств, бюджетних організацій, банків та фінансово-
кредитних установ і організацій (страхових, лізингових, 
колекторських компаній, фондових бірж, інвестиційних фондів 
тощо), керівниками структурних підрозділів або виконавців 
різноманітних служб апарату управління, в освітніх закладах. 

2 Продовження 
освіти 

Можливість навчання за програмою третього рівня за цією 
галуззю знань або суміжних магістерських програм вищої 
освіти. 

D Стиль та методика навчання 
1 Підходи до 

викладання та 
навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, 
ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають 
інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні 
проводяться з використанням поширених методів: кейс-метод, 
ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з 
використанням сучасних професійних програмних засобів. 
Навчально-методичне забезпечення і консультування 
самостійної роботи здійснюється через університетське 
середовище освітнього процесу Moodle. 

2 Система 
оцінювання 

Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація 
проектно-дослідних робіт, есе, звіти команд, звіти з практики, 
курсові роботи, тестування знань в середовищі Moodle. 
Підсумковий контроль – екзамен/залік або за безсесійною 
формою (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни 
балів).  
Підсумкова атестація – комплексний екзамен за фахом та захист 
випускної кваліфікаційної роботи. 
 



E Програмні компетентності 
1 Загальні Аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу із 

використанням логічних аргументів та доказаних фактів. 
Гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, відкритого 
для застосування набутих економічних знань для вирішення 
стратегічних та поточних завдань економічного розвитку 
підприємства, а також для застосування набутих економічних 
знань у повсякденному житті.  
Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, 
включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання 
обов’язкової роботи в установлені терміни.  
Комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, 
надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно 
та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у 
тому числі іноземною.  
Навички популяризації: здатність спілкуватися із 
неспеціалістами, включаючи формування навичок до 
викладання.  
Соціальні та етичні зобов’язання: формування навиків 
соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних 
зобов’язань з точки зору професійної етики.   

2 Фахові Глибокі знання та розуміння: здійснення фінансових операцій 
за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних 
методів; володіння методами і технологіями роботи на 
фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та 
ринку фінансових послуг.  
Навички оцінки: здатність оцінити фінансовий стан 
підприємства та окремих його складових (майнового стану, 
ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової 
активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти 
проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх вирішення; 
здатність до виконання аналітичних, оціночних та прогнозних 
функцій, зокрема у сфері управління фінансовим станом 
підприємств, оцінки імовірності банкрутства, розробки 
інвестиційних проектів, оцінки вартості бізнесу; уміння 
проводити оцінку процесу хеджування фінансових ризиків на 
ринку фінансових послуг, розраховувати операційну надбавку, 
оцінювати вартість форвардних, ф’ючерсних, опціонних, своп-
контрактів.  
Математичні навички: здатність зрозуміти та уміло 
застосувати економіко-математичні методи, які 
використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.  
Експериментальні навички: здатність моделювати, 
прогнозувати та планувати фінансову діяльність суб’єктів 
господарювання, уміння оцінювати можливості і загрози та 
сильні і слабкі сторони фінансово-економічної діяльності 
підприємства, організувати систему фінансового бюджетування 
та формування її обліково-аналітичного забезпечення з 
урахуванням особливостей виробничо-господарської діяльності 
підприємства; організувати бюджетування діяльності 
підприємства; скласти основні операційні і фінансові бюджети, а 
також описувати, аналізувати та критично оцінювати 



експериментальні дані.  
Розв’язання проблем: уміння організувати систему 
фінансового менеджменту; застосувати методи та 
інструментарій фінансового менеджменту для управління 
фінансовою діяльністю й формуванням, розподілом та 
використанням фінансових ресурсів підприємства; здатність до 
виконання функцій планування у сфері податкового планування, 
складання фінансових планів організації.  
Інформаційні навички: здатність здійснювати роботу з 
інформацією фінансово-правового характеру для прийняття 
необхідних рішень, в т.ч. юридичне обґрунтування 
використання норм, що регулюють бюджетні, податкові та 
валютні відносини в галузі страхової, банківської діяльності, 
обліку та контролю; уміння використовувати інформаційні 
технології у фінансах для виконання практичних завдань у 
галузі професійної діяльності.  
Культура економіки: здатність пояснити широкий діапазон 
фінансових процесів, які відбуваються на підприємстві та в 
країні.  
Подальше навчання: здатність до подальшого навчання, 
виявлення проблем та визначення шляхів їх вирішення у 
фінансовій діяльності підприємства. 

F Програмні результати навчання 
 - Здатність формування цілісного бачення стратегії діяльності банку на основі 

вивчення інструментів та методів стратегічного і оперативного планування у банку. 
- Здатність здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та 

мінімізації витрат пов’язаних з банківською діяльністю. 
- Здатність застосовувати методи і прийоми роботи фінансового менеджера для 

здійснення професійного управління фінансовими активами суб’єктів виробничо-
господарської діяльності; виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
- Здатність до вироблення і реалізації управлінських рішень із комплексу питань, що 

забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових 
компаній. 
- Здатність приймати управлінські рішення на основі контролінгової інформації та 

професійних компетентностей щодо організації фінансового контролінгу. 
- Здатність до організації та здійснення управлінського обліку, його вдосконалення з 

урахуванням передового зарубіжного досвіду.  
- Здатність до управління фінансами за участі фінансових посередників і 

функціонування ринку фінансових послуг загалом та окремих його сегментів.  
- Здатність до саморозвитку фахових якостей відповідно до службового становища 

(положення) в ієрархії управління, а також до формування ефективної управлінської 
команди для досягнення цілей організації. 
- Вміння використання методології управління проектами для ефективного 

впровадження проектних рішень у практичній діяльності.  
- Вміння і навички діяльності фінансового інженера, розробки та творчого 

застосування фінансових інструментів та технологій для вирішення фінансових 
проблем підприємств (організацій).  
- Здатність управляти формуванням фінансових ресурсів, основних засобів, 

оборотних активів банків. 
- Вміння оцінювати ефективність проектів і фінансовий стан підприємств для 

з’ясування можливостей фінансування інвестиційних, інноваційних та інших 
проектів.  
- Володіння навичками щодо принципів, прийомів і методів організації та 
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здійснення міжнародних розрахунків і валютних операцій.  
- Здатність оцінювати, аналізувати і управляти фінансовими ризиками підприємств, 

фінансових установ у сучасних умовах господарювання.  
- Здатність управляти фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів 

господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.  
-  Здатність розробки практичних рекомендацій щодо зниження ризиків та розробки 

антикризових заходів в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів 
господарювання.  
- Вміння щодо підготовки та використання інформаційної бази для реалізації 

управління банківськими ризиками на рівні банків та здійснення нагляду за 
банківською діяльністю на рівні Національного банку України.  
- Вміння використання компетенцій в управлінні комунікативними зв’язками з 

аудиторією споживачів. 
- Здатність здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, 

розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські 
продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень.  
- Вміння використовувати методи і методики інформаційно-аналітичного 

забезпечення банківських установ.  
- Вміння використовувати інструментарій побудови сучасних економіко-

математичних методів і моделей та комп’ютерних інтелектуальних технологій для 
вибору кращих альтернатив і пошуку ефективних рішень.  
- Здатність застосування комп’ютерних технологій при розв’язанні задач управління 

підприємством. 
- Здатність до проведення наукових досліджень, застосування (впровадження) їх 

результатів, проведення консультативної роботи з питань забезпечення фінансово-
економічної діяльності підприємств, установ та організацій. 


