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1.  Профіль освітньої програми зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 

проспект Героїв України, 9, 54025 

Факультет економіки моря 

Кафедра фінансів 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

07 “Management and administration” 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

072 “Finance, banking and insurance” 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Finance, banking and insurance 

Форма навчання Денна, заочна 

Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та 

страхування 

Master of Finance, banking and insurance 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Освітня програма – «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів 

ЄКТС, 1 рік 4 місяця 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія. 

Україна. 

Сертифікат УД №15005946 

Термін дії - 1 липня 2024 р.  

Цикл / рівень НРК Україна – 8 рівень, FQ-ЕНЕА – другий 

цикл, EQF-LLL - 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська мова, англійська мова (окремі 

лекції) 

Термін дії освітньої програми 30 червня 2024 р. 
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Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-

programy.php 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних 

розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або   

навчання, підготовлених до реалізації концепції корпоративного сталого 

розвитку, в умовах невизначеності інституційного середовища, та 

працевлаштування на підприємствах, в організаціях й установах, що 

забезпечують функціонування  морегосподарського комплексу . 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація)  

Відповідає спеціальності  072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

  

Опис предметної області 

 

  

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, 

принципи й механізми функціонування та 

розвитку фінансових систем.  

Цілі навчання: 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.  

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 

Основний фокус освітньої 

програми   

Загальна освіта в предметній області на 

основі концепції корпоративного сталого 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
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розвитку, з урахуванням особливостей 

функціонування підприємств, організацій та 

установ, що забезпечують функціонування  

морегосподарського комплексу.   

Ключові слова: фінанси, банківська справа, 

страхування, корпоративний сталий 

розвиток, море господарський комплекс. 

Особливості програми Освітньо-професійна програма враховує 

особливості фінансової діяльності, 

кредитування і страхування підприємств 

морегосподарського комплексу, передбачає  

формування компетентностей щодо 

здійснення фінансових розрахунків за 

експортно-імпортними операціями та 

створення і використання системи 

фінансових механізмів корпоративного 

сталого розвитку. В рамках програми 

здобувачі залучаються до виконання 

наукових досліджень наукової лабораторії 

кафедри фінансів «Фінансові проблеми 

сталого корпоративного розвитку». 

Особливістю освітньо-професійної програми 

є також поступове збільшення частки 

навчального навантаження, що виконується 

на англійській мові з метою сприянню 

академічної мобільності здобувачів вищої 

освіти. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно з національним класифікатором          

професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули 

освіту за освітньою програмою «Фінанси, 

банківська справа та страхування можуть 

обіймати такі первинні посади: 

1231 Керівники фінансових підрозділів; 

146  Менеджери (управителі) у фінансовій 

діяльності;  

2441.2 Аналітики з кредитування; 

2441.2 Аналітики з інвестицій; 

25377 Економісти з фінансової роботи; 

2441.1 Наукові співробітники (економіка); 
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2441.1 Наукові співробітники-консультанти. 

Подальше навчання 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 Проблемно-орієнтований, індивідуально-

творчий підхід до навчання. Лекції, 

консультації, практичні та семінарські 

заняття з використанням методів ділових ігор 

і розв’язання ситуативних завдань, 

професійні тренінги, самостійна робота, 

проходження практики і стажування 

підготовка кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Усне та письмове опитування, тестові 

завдання, захист курсових робіт, проміжний 

модульний контроль, апробація результатів 

досліджень на науково-практичних 

конференціях, контроль у формі семестрової 

сесії із здачею іспитів та заліків за 

відповідними предметами, що дозволяє 

оцінити набуті компетенції. Захист звітів з 

практик на підприємствах, в організаціях та 

установах. Публічний захист кваліфікаційної 

роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність ІК. 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. 

Загальні компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на 
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відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обгрунтовані 

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).  

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

ФК1. Здатність використовувати 

фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у 

поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

ФК2. Здатність використовувати 

теоретичний та методичний інструментарій 

для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

ФК3. Здатність застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ФК4. Здатність оцінювати дієвість 

наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування 

управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ФК5. Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та підвищувати  

професійну кваліфікацію. 

ФК6. Здатність застосовувати 

міждисциплінарні підходи при розв’язанні  

складних задач і проблем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК7. Здатність до пошуку, використання 

та інтерпретації інформації, необхідної  для 

вирішення професійних і наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та 
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страхування. 

ФК8. Здатність застосовувати інноваційні 

підходи в сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ФК9. Здатність розробляти технічні 

завдання для проектування інформаційних 

систем у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

Компетентності визначені ЗВО: 

ФК10. Здатність прийняття креативних 

професійних рішень у царині міжнародних 

фінансових операцій на основі використання 

можливостей розвитку корпоративних 

фінансів, які надають міжнародний рух 

капіталів та інтеграція України в 

міжнародний фінансовий простір. 

ФК11. Здатність діагностувати причини і 

визначати фактори розвитку кризових явищ 

та мінімізувати їх негативні наслідки для 

корпоративних фінансів. 

ФК12. Здатність розробляти та 

використовувати фінансові механізми для 

забезпечення корпоративного сталого 

розвитку. 

7 – 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. 
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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. 

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. 

ПР12. Обгрунтовувати 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. 

Програмні результати навчання визначені ЗВО: 

ПР14. Використовувати методологію міжнародних фінансових розрахунків у 

фінансовій діяльності підприємств. 

ПР15. Розробляти та реалізовувати стратегії забезпечення корпоративної 

стійкості в системі фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку. 

ПР16. Усвідомлювати значення концепції корпоративної соціальної 

відповідальності та вміння застосовувати її на практиці. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої 

програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» складається з науково-

педагогічних працівників кафедри фінансів. 

Всі науково-педагогічні працівники 

випускової кафедри фінансів мають наукові 

ступені та/або вчені звання зі спеціальності 

08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит» і 

підтверджений рівень наукової та 

професійної активності. 

До викладання окремих дисциплін 

відповідно до їх компетенції та досвіду 

залучено науково-педагогічних працівників 

кафедр сучасних мов, соціально-

гуманітарних дисциплін, економічної 

політики та безпеки. 

Гарант освітньої програми «Фінанси, 
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банківська справа та страхування та склад 

науково-педагогічних працівників, який 

забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, 

визначеним Ліцензійними вимогами 

провадження освітньої діяльності закладів 

освіти. 

Практико-орієнтований характер 

освітньої програми передбачає участь 

фахівців  практиків, що відповідають 

напряму програми, зокрема  провідних 

фахівців ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і ПрАТ 

«СК «ПРОВІДНА», що посилює 

синергетичний зв'язок теоретичної та 

практичної підготовки. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними 

приміщеннями, комп’ютерними робочими 

місцями, мультимедійним обладнанням 

відповідає встановленим вимогам. У 

навчальних корпусах НУК передбачена 

можливість бездротового доступу до мережі 

Інтернет. Користування Інтернет-мережею 

безлімітне. 

Для проведення досліджень наявні: 

спеціалізовані аудиторії, методичні кабінети, 

спеціалізовані науково-дослідні і навчально-

наукові лабораторії кафедр університету, які 

приймають участь у реалізації програми.  

Для проведення інформаційного 

пошуку та обробки результатів діють 

спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне 

спеціалізоване ліцензійне програмне 

забезпечення та необмежений відкритий 

доступ до Інтернет-мережі. 

Наявна вся необхідна соціально-

побутова інфраструктура, кількість місць в 

гуртожитках відповідає вимогам. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www.nuos.edu.ua 

містить інформацію про освітні програми, 

навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, 

контакти. Матеріали навчально-методичного 

забезпечення освітньо-професійної програми 
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викладені на освітньому порталі 

http://education.nuos.edu.ua/ 

Фонд наукової бібліотеки НУК містить   

близько 769000 примірників друкованих 

видань (понад 400000 в активному 

використанні); понад 379000 примірників 

підручників; понад 95000 примірників 

наукової літератури; понад 1400 примірників 

електронних видань195 комплектів 

періодичних видань; щорічне поповнення 

фонду коло 2000 примірників; Віртуальний 

сервіс бібліотеки складається з: електронного 

каталогу, баз даних (24), web-сайту 

бібліотеки та Регіонального освітньо-

інформаційного порталу бібліотек ВНЗ 

Миколаївщини. Читальний зал забезпечений 

бездротовим доступом до мережі Інтернет. 

Усі ресурси бібліотеки доступні через сайт 

університету: http://lib.nuos.edu.ua. 

Вільний доступ через сайт НУК до баз даних 

періодичних фахових наукових видань (в 

тому числі, англійською мовою) 

забезпечується: 

– участю бібліотеки університету у 

консорціумі ElibUkr "Електронна бібліотека 

України: створення Центрів знань в 

університетах України", що об’єднує 

бібліотеки вищих навчальних закладів, 

національні бібліотеки та інші організації 

України. Учасникам консорціуму ElibUkr 

надається доступ до БД електронних 

журналів, електронних книг – 

найважливішого ядра світових 

інформаційних ресурсів, що покривають усі 

галузі знань (наука, техніка, медицина, 

соціальні та гуманітарні науки); 

– входженням бібліотеки університету в 

асоціацію "Інформатіо-Консорціум", що 

пропонує тестові (тріал) доступи для 

ознайомлення з новими можливостями  

відомих інформаційних електронних 

провайдерів та до нових ресурсів. 
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В рамках нового консорційму E-Verum в 

2016 р. бібліотека НУК приєдналася до  

проекту «ТОРНАДО» (ТОМСОН РЕЙТЕР 

ДЛЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА 

ОСВІТНІХ УСТАНОВ). 

Мета проекту: Розбудова національних 

наукометричних інструментів промоції та 

оцінки наукової продуктивності українських 

вчених як елемент національної стратегії 

переходу від економіки ресурсів до 

економіки знань (у співпраці з компанією 

Thomson Reuters). 

Платформа Web of Science пропонує доступ 

до бібліографічних даних наукових статей з 

престижних періодичних видань, книг та 

матеріалів наукових конференцій із 

зазначенням реальної цитованості цих 

матеріалів. Таким чином, користувач в змозі 

негайно отримати уяву щодо актуальності 

тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову 

спільноту. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність 

забезпечується в рамках договорів про 

встановлення науково-освітянських відносин 

для задоволення потреб розвитку освіти і 

науки, укладених між НУК та національними 

ВНЗ. Допускаються індивідуальні угоди про 

академічну мобільність для навчання та 

проведення досліджень в університетах та 

наукових установах України. Кредити, 

отримані в інших університетах України, 

можуть бути зараховані відповідно до 

довідки про академічну мобільність. 

Національна кредитна мобільність 

відбувається, зокрема, в рамках Навчально-

наукового комплексу «Перспективні 

технології та інструменти економічної науки 

і освіти» (започаткований спільно з 

Інститутом проблем ринку та економіко-
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екологічних досліджень НАН України). 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Міжнародна наукова мобільність забезпечена 

договорами про наукову і академічну 

співпрацю з Аuburn University (USA), 

Stord/Haugesund University college (Norway), 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 

Икономически университет – Варна, 

Хайкоуським економічним інститутом 

(Китай).     

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться 

на загальних умовах або за індивідуальним 

графіком. 

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи  
Кваліфікаційна робота має передбачати 

розв’язання складної задачі або проблеми у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

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.   

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти 

Наявність системи  

внутрішнього 

забезпечення  

якості вищої освіти 
 

В університеті розроблена, впроваджена в дію та 

сертифікована система управління якістю, що базується 

на вимогах міжнародного стандарту серії ISO 

9001:2015 та Національного стандарту ДСТУ ISO 

9001:2015. Впроваджена система сертифікована з 2015 

року компанією «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» 

і підлягає щорічному аудиту. Сферою сертифікації 

внутрішньої системи забезпечення якості є:  

надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

підготовки молодших спеціалістів, молодших 
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бакалаврів, магістрів, докторів філософії, підготовка 

науково-педагогічного персоналу; проведення наукових 

досліджень та здійснення науково-технічних розробок, 

готових до подальшого впровадження та виробництва. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності 

передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення 

якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду 

освітньої програми; 

3) щорічне регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального 

закладу, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науковопедагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, в тому числі 

самостійної роботи студентів, за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню 

програму, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату в наукових працях 

працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інші 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код 

за 

ОПП 

Код 

РПНД 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 5 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

I. Цикл загальної підготовки 

ОК1  Соціальна відповідальність / Social 

responsibility 

4 екзамен 

ОК2  Проблеми економічного розвитку 3 екзамен 

ОК3  Фінансовий менеджмент 4 екзамен 

ОК4  Тренінг-курс методологія 

наукових досліджень 

3 залік 

ОК5  Тренінг-курс методика викладання 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

3 залік 

2. Цикл професійної підготовки 

ОК6  Наукове стажування  5 залік 

ОК7  Кваліфікаційна атестація 10 екзамен 

ОК8  Виробнича практика 3 залік 

ОК9  Тренінг-курс з фінансового 

контролінгу 

3 залік 

ОК10  Тренінг-курс з фіскального 

менеджменту 

3 залік 

ОК11  Страховий менеджмент 7 екзамен, 

курсова робота 

ОК12  Ринок фінансових послуг 7 екзамен, 

курсова робота 

ОК13  Організація та управління 

системою фінансово-економічної 

безпеки банку 

4 екзамен 

ОК14  Управління фінансовою санацією 

підприємства 

4 екзамен 

ОК15  Фіскальний менеджмент 4 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67  
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ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП* 

1. Цикл загальної підготовки 

ВК1  Педагогіка вищої 

школи/Європейський освітній 

простір* 

3 залік 

ВК2  Іноземна мова/Практикум з 

іншомовного наукового 

спілкування* 

6 залік 

ВК3  Вибірковий курс соціально-

гуманітарного спрямування* 

4 залік 

2. Цикл професійної підготовки 

ВК4  Вибірковий курс 1* 5 залік 

ВК5  Вибірковий курс 2* 5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

90 ЄКТС  

 
Вибіркові компоненти програми обираються згідно Положення про 

вибіркові дисципліни у Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

 
2.2. Структурно-логічна схема ОП (рис 1.) 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» галузі знань 07 Управління і адміністрування за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації: Магістр  фінансів, банківської справи та страхування. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  
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Рис.1. Структурно-логічна схема 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (другий (магістерський) рівень) 

10 семестр 

 

 

Захист кваліфікаційної роботи 

Педагогіка вищої школи / 

Європейський освітній простір 

Тренінг-курс з фінансового 

контролінгу 

Тренінг-курс з фіскального 

менеджменту 

Виробнича практика 

Наукове стажування 

Іноземна мова/Практикум з 

іншомовного наукового 

спілкування* 

Проблеми економічного 

розвитку 

Фінансовий менеджмент 

Соціальна відповідальність 

Страховий менеджмент 

Вибірковий курс 1* 

11 семестр 

 Іноземна мова/Практикум з 

іншомовного наукового 

спілкування* 

Вибірковий курс соціально-

гуманітарного спрямування* 

Ринок фінансових послуг 

Фіскальний менеджмент 

Управління фінансовою 

санацією підприємства 

Тренінг-курс: методологія наукових 

досліджень 

Тренінг-курс: викладання фінансів, 

банківської справи та страхування 

Організація та управління 

фінансово-економічної безпеки 

банків 

Виконання кваліфікаційної роботи 

9 семестр 

Вибірковий курс 2* 
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4. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК  
Таблиця 1  

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  

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 

комунікаційну 

стратегію  

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  

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн2 УМ1   
ЗК2   К1, К2  
ЗК3  УМ1 К1  
ЗК4  УМ1  АВ1 

ЗК5  УМ1  АВ1, АВ2 

ЗК6   К1, К2  
ЗК7    К2 АВ1,АВ2 

ЗК8    К1, К2   
ЗК9  УМ1  АВ2 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК1 Зн1, Зн2    
ФК2 Зн1, Зн2 УМ1   

ФК3  УМ1 К2 АВ1 

ФК4 Зн2 УМ1   

ФК5    АВ2, АВ3 

ФК6 Зн2 УМ1   
ФК7  УМ1   

ФК8  УМ1  АВ3 

ФК9   К1 АВ1 

ФК10  УМ1   

ФК11  УМ1   
ФК12 Зн2 УМ1 К2  
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5. Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей 

Таблиця 2 

 

Програмні 

результати 

навчання  

 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
т
ь

  

 

Компетентності  

Загальні компетентності  Спеціальні (фахові) компетентності  
З

К
1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

Ф
К

1
 

Ф
К

2
 

Ф
К

3
 

Ф
К

4
 

Ф
К

5
 

Ф
К

6
 

Ф
К

7
 

Ф
К

8
 

Ф
К

9
 

Ф
К

1
0
 

Ф
К

1
1
 

Ф
К

1
2
 

ПР01 + +         +            

ПР02 +   +       + +           

ПР03 + +   +       +  +  +       

ПР04 +   +             +  +    

ПР05 +  +    +  +      +        

ПР06 +   +   +                

ПР07 +         +   +          

ПР08 +             +    + +    

ПР09 +      + +     +  +    +    

ПР10 + +          +    + +      

ПР11 +     +        + +  +       

ПР12 +     +        + +         

ПР13 +      +   +     +        

ПР14 +        +           +   

ПР15 +    +                + + 

ПР16 +         +            + 
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6. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 

Таблиця 3 

 

О
К

1
 

О
К

2
  

О
К

3
  

О
К

4
  

О
К

5
  

О
К

6
  

О
К

7
  

 

О
К

8
  

 

О
К

9
  

О
К

1
0

  

О
К

1
1

 

О
К

1
2

  

О
К

1
3

  

О
К

1
4

 

О
К

1
5

 

В
К

1
 

В
К

2
  

 

В
К

3
  

 

В
К

4
  

В
К

5
 

ЗК1    +   +              

ЗК2       +          +    

ЗК3    +  + +              

ЗК4 + + +     +       +      

ЗК5   +     + + +  +  +       

ЗК6        +   +     + +    

ЗК7           +          

ЗК8  +               +    

ЗК9 +    +        +   +     

ФК1 +  +   + +     +   +      

ФК2      + +  +     + +      

ФК3   +     + +  +   +       

ФК4   +    +  + +    + +      

ФК5        +        +     

ФК6  +   + + +  + + + +         

ФК7     + +      + +        

ФК8     + + +     +         

ФК9        +     +        

ФК10        +             

ФК11 +   +   +    +   +       

ФК12 +      +              
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7. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними  компонентами освітньо-

професійної програми 

Таблиця 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
К

1
 

О
К

2
  

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
  

О
К

6
  

О
К

7
  

О
К

8
  

О
К

9
 

О
К

1
0

  
 

О
К

1
1

  

О
К

1
2

  

О
К

1
3

  

О
К

1
4

  

О
К

1
5

 

В
К

1
  

В
К

2
  

 

В
К

3
  

 

В
К

4
  

В
К

5
  

ПР1 +  + + + + +     +         

ПР2 + +  + + + +      +  +      

ПР3  + +  + + + + + +    + +      

ПР4    + + + + +    + +        

ПР5       +          +    

ПР6  +     +   +      + +    

ПР7 +    +        +   +     

ПР8     + + +     +         

ПР9   +     + +  +  + +       

ПР10       +  + + +   + +      

ПР11   +  + + + +  +  +  + +      

ПР12   +    + + +   +  + +      

ПР13 + +      +        +     

ПР14        +             

ПР15 +   +   +    +          

ПР16 +      +              
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