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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма розроблена проєктною групою кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (відповідно до затвердженого Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти).  

Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми):  

Слатвінський Максим Анатолійович, кандидат економічних наук, 

завідувач (професор) кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Члени проєктної групи: 

1. Вінницька Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.  

2. Чвертко Людмила Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.  

 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю чи частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 
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І. Профіль освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу  

Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та 

страхування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Серія № НД 2489162 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 

червня 2016 р. протокол № 121 

(наказом МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А) 

в галузі знань (спеціальності) визнано акредитованим за 

рівнем магістр (на підставі наказу МОН України від 

19.12.2016 р. №1565) 

Термін дії сертифіката до 01 липня 2026 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ – EHEA – другий цикл, ЕQF-

LLL – 7  рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня «Бакалавр», освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», освітнього ступеня 

«Магістр».  

Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на 

здобуття ОС «Магістр». 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01.07.2026 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та 

міжнародному ринку праці фахівців для підприємств, бюджетних організацій, 

державних фінансових установ, банків та фінансово-кредитних установ і 

організацій, 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; утвердження національних, 



культурних і загальнолюдських цінностей у них, що засновуються на класичній 

тріаді: навчання-дослідження-громадське служіння. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 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; 

утвердження національних, культурних і 

загальнолюдських цінностей. 

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. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма.  

Програма ґрунтується на комплексному підході до 

здійснення діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та реалізується через освітню та 

практичну підготовку. Ключовими є: аналітичні, 

лідерські, організаційно-управлінські, інформаційно-

комунікаційні та інноваційні компетентності. Включені 

в програму дисципліни та модулі, орієнтовані на 

актуальні вектори розвитку фінансів, банківської справи 

та страхування, що у подальшому сприятимуть 

професійній кар’єрі здобувача.  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська 

справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування фокусується на здобутті навичок 

та знань з фінансів, банківської діяльності та 

страхування; управління фінансами підприємств та 

бюджетних організацій, основною діяльністю 

державних фінансових установ, банків та фінансово-

кредитних установ і організацій, що передбачає 



визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та 

кар’єрного зростання. 

Ключові слова: управління фінансами, фінанси 

підприємств, фінансовий ринок, фінансові послуги, 

фінансові операції, кредит, страхування. 

Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма реалізується в 

динамічному професійно-орієнтованому, інформаційно 

насиченому освітньому середовищі з акцентом на 

формування практично-професійних компетенцій 

здобувачів вищої освіти з врахуванням особливостей 

підприємств, бюджетних організацій, державних 

фінансових установ, банків та фінансово-кредитних 

установ і організацій регіону. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Сфера працевлаштування – фінансові відділи 

підприємств, бюджетних організацій, державні фінансові 

установи, банки та фінансово-кредитні установи і 

організації (страхові, лізингові, колекторські компанії, 

фондові біржі, інвестиційні фонди тощо), служби апарату 

управління, освітні заклади. 

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 

003:2010 (від 18.07.2020 року №1547) професіонали, які 

здобули освіту за освітньо-професійною програмою 

Фінанси, банківська справа та страхування, можуть 

обіймати такі первинні посади:  

Код КП 2310.2 Викладач закладу вищої освіти (фінансові 

дисципліни) 

Код КП 2419.2 Відповідальний працівник банку (філіалу 

(філії) банку, іншої фінансової установи) 

Код КП 2419.3 Інспектор фінансовий 

Код КП 2441.2 Економіст з фінансової роботи 

Код КП 2441.2 Аналітик (банківська діяльність) 

Код КП 2441.2 Аналітик з інвестицій 

Код КП 2441.2 Аналітик з кредитування 

Код КП 2413.2 Професіонал з депозитарної діяльності  

Код КП 2413.2 Професіонал з торгівлі цінними паперами  

Код КП 2413.2 Професіонал з управління активами  

Код КП 2413.2 Професіонал-організатор торгівлі на 

ринку цінних паперів 

Код КП 2419.2 Консультант 

та здійснювати різноманітні функції управління та 

керівництва з певним рівнем складності та 

відповідальності: 

Код КП 1210.1 Керуючий комерційним банком 

Код КП 1229.3 Головний державний фінансовий 



інспектор у районі (місті) 

Код КП 1231 Директор фінансовий 

Код КП 1231 Керівник відповідного напряму діяльності 

банківської установи 

Код КП 1231 Начальник фінансового відділу 

Код КП 1461 Менеджер (управитель) із грошового 

посередництва 

Код КП 1462 Менеджер (управитель) із фінансового 

лізингу 

Код КП 1463 Менеджер (управитель) із надання кредитів 

Код КП 1465 Менеджер (управитель) із страхування 

Код КП 1466 Менеджер (управитель) із пенсійного 

недержавного страхування  

Здійснюється замовником (стейкхолдером). 

Подальше навчання Можливість навчатися за програмою третього (освітньо-

наукового) рівня за цією галуззю знань або суміжною, 

який відповідає восьмому кваліфікаційному рівню 

Національної рамки кваліфікацій, – освітньо-наукові 

програми вищої освіти (що узгоджуються з отриманим 

дипломом магістра) за освітньо-науковим ступенем 

«Доктор філософії». 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого, особистісно орієнтованого 

навчання, на засадах компетентнісного, системного, 

інтегративного підходів. Під час навчання акцентується 

увага на проблемних та актуальних питаннях фінансів, 

банківської справи та страхування, практичної 

підготовки здобувача, створення інформаційно-

освітнього контенту для стимулювання самоосвіти 

здобувачів вищої освіти, проєктної діяльності з метою 

отримання навичок роботи в команді, самостійного 

пошуку розв’язання проблемних питань. 

Лекції, семінари, практичні заняття, індивідуальні 

навчально-дослідні завдання, самостійна робота, 

консультації. Навчання носить дискусійний та 

практичний характер (майстер-класи, ділові ігри, 

презентації, дискусії, проєктування проблемних 

ситуацій, спільні консультації тощо) і відбувається у 

формі командної взаємодії (в групах, малих групах).  

Навчально-методичне забезпечення і консультування 

самостійної роботи здійснюється через університетське 

інформаційно-освітнє середовище MOODLE – система 

програмних продуктів CLMS, дистрибутив якої вільно 

розповсюджується за принципами ліцензії Open Sourse.  

Інформаційна підтримка щодо участі студентів у 



конкурсах на одержання іменних стипендій, премій, 

грантів (у тому числі міжнародних); сприяння участі 

студентів у студентських наукових олімпіадах, 

конкурсах. 

Оцінювання Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється 

відповідно до Положення про організацію освітнього 

процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини (нова редакція) 

введеного в дію згідно з наказом ректора №114 о/д від 

09.02.2021 та Положенням про європейську кредитно-

трансферну систему навчання в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини 

(затверджено рішенням Вченої ради УДПУ імені Павла 

Тичини від 30.06.2015 року, протокол №13). 

Методи оцінювання: усний, письмовий; тестування. 

зокрема в системі MOODLE. 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Форми контролю: усне, письмове опитування, 

тестування, презентації, індивідуальні навчально-

дослідні завдання, заліки, іспити, захисти звітів практик, 

курсова робота.  
Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Моніторинг та оцінювання якості реалізації освітньої 

програми: 

− анкетування здобувачів щодо якості викладання 

навчальних дисциплін; 

− періодичне оновлення освітньої програми; 

− програми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників; 

− щорічне рейтингове оцінювання науково-

педагогічних працівників; 

− систематичний моніторинг успішності здобувачів; 

− моніторинг регіональних потреб у професіоналах 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

професійній діяльності або процесі навчання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні 

компетентності 

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 у міжнародному контексті.  

ЗК9.Здатність діяти на основні етичних міркувань 

(мотивів). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

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’язуванні складних задач і проблем у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.   

СК7.Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації 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 в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

7 – Програмні результати навчання 

ПРН1.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 



ПРН2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПРН3.Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПРН4.Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПРН5.Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та 

наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. 

ПРН6.Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

ПРН7.Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

ПРН8.Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними. 

ПРН9.Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПРН10.Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ПРН11.Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень. 

ПРН12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням 

цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПРН13.Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми): 

Слатвінський М. А. – кандидат економічних наук, 

завідувач (професор) кафедри фінансів обліку та 

економічної безпеки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Члени проектної групи:  

Вінницька О. А. – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів обліку та економічної безпеки 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Чвертко Л. А. – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів обліку та економічної безпеки 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та/або вченими 

званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти. 
З метою підвищення фахового рівня всі науково-

педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять 



стажування, в т.ч. закордонні. 

До освітнього процесу на ОПП систематично 

залучаються фахівці-практики у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення якості 

освітнього процесу, зокрема забезпечує проведення всіх 

видів практичної, дисциплінарної та міждисциплінарної 

підготовки та науково-дослідної роботи здобувачів: 5 

навчальних корпусів, актова зала, спортивний зал та 3 

спортивних майданчики; обладнано 2 комп’ютерних 

класи та 2 навчальні лабораторії. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» з підготовки професіоналів зі 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування відповідає ліцензійним вимогам, має 

актуальний і змістовий контент. 

Інформація про організацію освітньої діяльності для 

підготовки здобувачів вищої освіти щорічно оновлюється 

та  оприлюднюється на сайті Університету 

https://udpu.edu.ua/ у рубриці «Навчання». Освітні 

програми підготовки здобувачів вищої освіти щорічно 

оновлюють, враховуючи запити здобувачів вищої освіти, 

стейкхолдерів та фахівців-практиків, новітніх досліджень 

у галузі фінансів, банківської справи та страхування, 

оприлюднюють на веб-сайті Університету в рубриці 

«Навчання. Освітні програми» 

https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy. На сайті 

Університету оприлюднено: академічний календар 

(щорічне оновлення); графік освітнього процесу 

(щорічне оновлення); нормативні документи 

(положення), які регламентують організацію освітнього 

процесу в Університеті. 

Підтримку навчальної діяльності та управління освітнім 

процесом в інформаційному середовищі Університету 

забезпечують сайти:  

- інформаційно-освітнє середовище https://dls.udpu.edu.ua/, 

яке містить електронні навчальні курси (ЕНК) для 

здобувачів вищої освіти. Кожна дисципліна має 

електронну підтримку у вигляді електронного курсу з 

теоретичним матеріалом, ресурсами для виконання 

практичних робіт, самостійної роботи, поточного, 

модульного і підсумкового контролів; 

https://udpu.edu.ua/
https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy
https://dls.udpu.edu.ua/


- електронний архів навчальних, наукових та 

навчально-методичних матеріалів https://library.udpu.edu.ua/, 

до яких увійшли оцифровані підручники, посібники, 

навчально-методичні матеріали, електронні копії 

наукових статей працівників університету; матеріали 

конференцій, які проводилися в університеті, 

автореферати дисертацій, захищених в Університеті 

методичні матеріали на підтримку навчального процесу, 

патенти. 

Відкрито доступ наукометричних баз даних Web of 

Science та SCOPUS видавництва Elsevier, що надають 

користувачам можливість отримати результати 

тематичного пошуку, відслідкувати свій рейтинг. 

Бібліотечний фонд університету багатогалузевий, 

нараховує 420973 примірників вітчизняної та зарубіжної 

літератури, зокрема рідкісних видань, спеціальних видів 

науково-технічної літератури і документів, авторефератів 

дисертацій, дисертацій. Бібліотека щороку здійснює 

передплату методичних, наукових, фахових періодичних 

видань. В структурі бібліотеки наявні 6 читальних залів. 

Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт Університету: 

https://library.udpu.edu.ua/ 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між УДПУ імені Павла 

Тичини та університетами України. Допускаються 

індивідуальні угоди про академічну мобільність для 

навчання та проведення досліджень в університетах та 

наукових установах України. Формами академічної 

мобільності у вітчизняних закладах вищої освіти є: 

− навчання за програмами академічної мобільності; 

− мовне стажування; 

− наукове стажування; 

− проходження навчальної та виробничої практик. 

До керівництва науковою роботою здобувачів можуть 

бути залучені провідні фахівців університетів України на 

умовах індивідуальних договорів. Основні цілі і 

завдання, організаційне забезпечення академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти в університеті, 

порядок визнання та перезарахування результатів їхнього 

навчання, права та обов’язки осіб, які беруть участь у 

програмах академічної мобільності, порядок звітності та 

оформлення документів за результатами їхнього 

навчання регламентує «Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність здобувачів 

вищої освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини». 

https://library.udpu.edu.ua/
https://library.udpu.edu.ua/


Міжнародна 

кредитна мобільність 

Відповідно до Положень про порядок реалізації права на 

академічну мобільність здобувачів вищої освіти, а також 

педагогічних і науково-педагогічних працівників право 

на міжнародну кредитну мобільність реалізовується на 

підставі міжнародних договорів про співробітництво в 

галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, 

а також може бути реалізоване учасником з власної 

ініціативи, підтриманої адміністрацією закладу вищої 

освіти, на основі індивідуальних запрошень та інших 

механізмів. 

− кредитна мобільність – навчання у вищому 

навчальному закладі, відмінному від постійного місця 

навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття 

кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та/або відповідних 

компетентностей, результатів навчання (без здобуття 

кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи), що будуть визнані у закладі 

вищої освіти постійного місця навчання вітчизняного чи 

іноземного учасника освітнього процесу. При цьому 

загальний період навчання для таких учасників за 

програмами кредитної мобільності залишається 

незмінним. 

Навчання вітчизняних та іноземних учасників освітнього 

процесу за узгодженими між Університетом та 

партнерами освітніми програмами, що включають 

програми академічної мобільності, може передбачати 

отримання випускниками документа про вищу освіту 

закладу вищої освіти-партнера та наукових установ, а 

також спільних або подвійних документів про вищу 

освіту закладів вищої освіти-партнерів та наукових 

установ. 

За програмами подвійного диплома Університет 

співпрацює із закладами вищої освіти на рівні 

бакалаврату та магістратури на більш ніж 30 

спеціальностях: 

− Таджицький аграрний університет імені Шіріншо 

Шотемур (за напрямком – бакалаврат і магістратура: 

«Економіка, бухгалтерський облік та аудит»); 

− Поморська Академія у Слупську (усі спеціальності на 

усіх ступенях підготовки). 

В рамках програми кредитної академічної мобільності 

“Mevlana” діють угоди із закладами Туреччини:  

− Університет Аланья Аладдін Кейкубат (за напрямком 

– «Економіка та туризм»);  



− Університет Біледжик Шейх Едебелі (за 

напрямками – «Економіка», «Бізнес»). 

Також нашими партнерами з наукового і навчально-

методичного співробітництва є: 

Болгарія:  

− Тракійський університет у м. Стара Загора 

(спеціальності – бакалаврат та магістратура «Економіка», 

«Менеджмент»). 

Ефіопія: 

− Ефіопський інститут архітектури, будівельних 

конструкцій та містобудування - Університет Аддіс – 

Абеби (спеціальність – бакалаврат та магістратура 

«Бізнес та економіка»). 

Латвія: 

− Ризький міжнародний університет «ISMA» 

(спеціальності – бакалаврат та магістратура «Економіка», 

«Управління, адміністрування і управління 

нерухомістю»). 

Республіка Білорусь: 

− Гомельський державний педагогічний університет 

імені Франциска Скорини 

(спеціальності – (бакалаврат та магістратура) «Фінанси та 

кредит», «Економіка та управління підприємством», 

«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»). 

Польща: 

− Гуманітарно-економічна академія в Лодзі 

(спеціальності – бакалаврат «Менеджмент», 

«Економіка»). 

− Інститут Європейської Культури в Гнєзно (усі 

спеціальності на усіх ступенях підготовки); 

− Краківський педагогічний університет (спеціальність 

– (бакалаврат та магістратура) – «Адміністрація»). 

Узбекистан: 

− Ургенчський державний університет (спеціальність – 

(бакалаврат і магістратура) «Бухгалтерія, фінанси та 

аудит»). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. 

  



II. Перелік компонент освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» та їх логічна послідовність 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість  

кредитів 

/ год 

Форма 

підсумково-

го контролю  

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 Цикл загальної підготовки 

ОК 01 Ділова іноземна мова 5 / 150 екзамен  

ОК 02 Бізнес-етика в галузі 3 / 90 залік 

ОК 03 
Методологія та організація наукових 

досліджень 
3 / 90 залік 

ОК 04 Психологія управління 3 / 90 залік 

 Цикл професійної підготовки   

ОК 05 Ринок фінансових послуг 3 / 90 екзамен 

ОК 06 Податковий менеджмент 4 / 120 екзамен 

ОК 07 Банківський менеджмент 4 / 120 екзамен 

ОК 08 Фінансовий менеджмент 4 / 120 екзамен 

ОК 09 Страховий менеджмент 4 / 120 екзамен 

ОК 10 Проєктне фінансування 4 / 120 екзамен 

ОК 11 
Управління фінансовою санацією 

підприємства 
3 / 90 залік 

ОК 12 Фінансовий ризик-менеджмент 4 / 120 екзамен 

ОК 13 Курсова робота за фахом 1 / 30 

захист 

курсової 

роботи 

 Практична підготовка   

ОК 14 Виробнича практика 6 / 180 екзамен 

ОК 15 Виробнича практика 6 / 180 екзамен 

ОК 16 

Атестація (підготовка кваліфікаційної 

роботи) 9 / 270 

захист 

кваліфікацій-

ної роботи 

Загальний обсяг кредитів обов’язкових компонент                               66 / 1980 

Вибіркові компоненти ОП 

Загальний обсяг кредитів вибіркових компонент                                   24 / 720 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ                               90 / 2700 

 

  



III. Перелік освітніх компонент освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

та їх логічна послідовність 

Код н/д Обов’язкові компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, атестація) 

 1 семестр 

ОК 02 Бізнес-етика в галузі 

ОК 03 Методологія та організація наукових досліджень 

ОК 04 Психологія управління 

ОК 06 Податковий менеджмент 

ОК 07 Банківський менеджмент 

ОК 08 Фінансовий менеджмент 

ОК 09 Страховий менеджмент 

 2 семестр 

ОК 01 Ділова іноземна мова 

ОК 05 Ринок фінансових послуг 

ОК 13 Курсова робота за фахом 

ОК 14 Виробнича практика 

 3 семестр 

ОК 10 Проєктне фінансування 

ОК 11 Управління фінансовою санацією підприємства 

ОК 12 Фінансовий ризик-менеджмент 

ОК 15 Виробнича практика 

 Атестація 
 

 

  



IV. ОПИС ПРОГРАМИ 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК: 2, 3, 8. 

СК: 5.  

ПРН: 5, 6.  Ділова іноземна мова 

ЗК: 1, 3, 6, 7, 9. 

СК: 2, 3, 4, 5, 6, 9. 

ПРН: 3, 5, 6, 7. Бізнес-етика в галузі 

ЗК: 1, 3, 4, 6, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 6.  

ПРН: 1, 2, 3, 6, 7.  Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

ЗК: 1, 5, 6, 7, 9. 

СК: 3, 6.  

ПРН: 1, 4, 6, 9.  Психологія управління 

ЗК: 1, 3, 4, 5, 6. 

СК: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.   

ПРН: 2, 4, 6, 8, 10, 12.  Ринок фінансових 

послуг 

ЗК: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

ПРН: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

Податковий 

менеджмент 

ЗК: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

ПРН: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

Банківський 

менеджмент 

ЗК: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

ПРН: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

Фінансовий 

менеджмент 

ЗК: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.   

ПРН: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

Страховий менеджмент 

ЗК: 1, 3, 4, 5. 

СК: 1, 2, 3, 4, 7, 8.   

ПРН: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

Проєктне фінансування 

ЗК: 1, 4, 5. 

СК: 1, 2, 3, 4, 6, 7.   

ПРН: 1, 4, 9, 10, 11, 12. Управління фінансовою 

санацією підприємства 

ЗК: 1, 3, 4, 6, 7, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

ПРН: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13. Фінансовий ризик-

менеджмент 

ЗК: 1, 3, 4, 5, 8, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

ПРН: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13. 

Курсова робота за 

фахом 

ЗК: 1, 4, 5, 6, 7, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

ПРН: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13. 

Виробнича практика 

ЗК: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

ПРН: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13. 

Виробнича практика 

ЗК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

СК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

ПРН: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13. 

Атестація (підготовка 

кваліфікаційної роботи) 
 

 

  



V. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» проводиться згідно з «Положенням про випускні 

кваліфікаційні роботи в УДПУ імені Павла Тичини», «Положенням про 

організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини», «Положенням про Європейську кредитно-

трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини», «Положенням про порядок створення та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії» та інших нормативно-правових актів. 

Атестація випускників освітньої програми здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр 

фінансів, банківської справи та страхування».  

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 мають бути дотримані 

норми академічної доброчесності. 

Перелік тем кваліфікаційних робіт зі спеціальності визначаються випусковою 

кафедрою на початку навчального року, які безпосередньо пов’язані з 

узагальненим об’єктом діяльності фахівця в галузі фінансів, банківської справи та 

страхування освітнього ступеня магістр. Здобувачі вищої освіти мають право 

запропонувати на розгляд власну тему кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до обсягу, змісту і структури кваліфікаційної роботи визначаються 

«Положенням про випускні кваліфікаційні роботи в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини». 

Захист кваліфікаційних робіт здійснюється відкрито і публічно. 
 

  



VI. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

  

 

I 

 

  

 

 

 

 

 

II 

 

 

  

 

 

 

 

III 

 

  

 

 

Семе

стр 

Назва і Назва і код навчальної дисципліни 

Обов’язкові компоненти ОП 

Психологія 

управління 

ОК 04 

Бізнес-етика 

в галузі 

ОК 02і 

Страховий 

менеджмент 

ОК 09 

Банківський 

менеджмент 

ОК 07 

Ділова 

іноземна 

мова 

ОК 01 

Методологія 
та 

організація 
наукових 

досліджень 
ОК 03 

Податковий 

менеджмент 

ОК 06 

Фінансовий 

менеджмент 

ОК 08 

Ринок 

фінансових 

послуг 

ОК 05 

Ділова 

іноземна 

мова 

ОК 01 

Виробнича практика  

ОК 14 

Управління 

фінансовою 

санацією 

підприємства 

ОК 11 

 Проєктне 

фінансування 

ОК 10 

Фінансовий 

ризик-

менеджмент 

ОК 12 

Виробнича практика  

ОК 15 

Атестація (підготовка кваліфікаційної роботи) 

ОК 16 

Курсова 

робота за 

фахом 

ОК 13 



VII. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 
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ЗК 1  + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 2 +              + + 

ЗК 3 + + +  + + + + + +  + +   + 

ЗК 4   +  + + + + + + + + + + + + 

ЗК 5    + + + + + + + +  + + + + 

ЗК 6  + + + + + + + +   +  + + + 

ЗК 7  +  +  + + + +   +  + + + 

ЗК 8 +     + + + +    +  + + 

ЗК 9  + + +  + + + +   + + + + + 

СК 1   +  + + + + + + + + + + + + 

СК 2  + +  + + + + + + + + + + + + 

СК 3  + + + + + + + + + + + + + + + 

СК 4  + +  + + + + + + + + + + + + 

СК 5 + +          + + + + + 

СК 6  + + + + + + + +  + + + + + + 

СК 7     + + + + + + + + + + + + 

СК 8     + + + + + +  + + + + + 

СК 9     + + + + +   + + + + + 

 

 

  



VIII. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
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ПРН1   + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН2   +  + + + + + +  + + + + + 

ПРН3  + +   + + + + +  + + + + + 

ПРН4    + +     + + + + + + + 

ПРН5 + +             + + 

ПРН6 + + + + + + + + +    + + + + 

ПРН7  + +           + + + 

ПРН8     + + + + + +  + + + + + 

ПРН9    +  + + + + + + + + + + + 

ПРН10     + + + + + + + + + + + + 

ПРН11      + + + + + +  +  + + 

ПРН12     + + + + + + +  + + + + 

ПРН13      + + + + +  + +  + + 

 

 

 

Керівник проєктної групи,  

(гарант освітньої програми)________________________ Слатвінський М. А. 

 


