1. 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
Рівень вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Офіційна назва освітньої
програми
Освітня кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї)
Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови

Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Магістр з фінансів, банківської справи та страхування
–
Диплом магістра.
Обсяг освітньо-професійної програми магістра – 90 кредитів
ЄКТС.
Цикл загальної підготовки: дисципліни гуманітарної (14,4%) та
фундаментальної (20,0%) підготовки; цикл професійної підготовки
(14,4%); дисципліни вільного вибору студента (26,7%); науководослідницька робота і практика (24,5%).
Акредитаційна комісія України
Україна
Діє до 01 липня 2026 р.
Другий (магістерський) рівень FQ – EHEA –другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень / магістр.
освітній ступінь «бакалавр», освітньо-кваліфікаційний рівень
«спеціаліст», на основі результатів фахових вступних випробувань
та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
Українська

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
1 рік 4 місяці
програми
Опис предметної області - Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи й 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.
Інтернет-адреса
постійного розміщення https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy
опису освітньої

програми
2 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Працевлаштування на посадах у фінансових відділах підприємств,
працевлаштування
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: фінансового директора;
керуючого страховим агентством; завідувача ломбарду; менеджера
із грошового посередництва; менеджера із фінансового лізингу;
менеджера із надання кредитів; менеджера із страхування;
менеджера у сфері пенсійного страхування; менеджера із
допоміжної діяльності у сфері фінансів; керівника департаменту
банківської установи; аналітика (банківська діяльність); аналітика
з інвестицій; аналітика з кредитування; відповідального працівника
банку (фінансової установи); наукового співробітника (фінанси);
економіста з фінансової роботи; професіонала з депозитарної
діяльності; професіонала з торгівлі цінними паперами.
Академічні права
Можливість навчання за програмою третього рівня за цією галуззю
знань або суміжною – освітньо-наукові програми вищої освіти (що
узгоджуються з отриманим дипломом магістра) за освітньонауковим ступенем «доктора філософії».
3 - Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне
самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науковопізнавальний характер. Практичні проводяться з використанням
поширених методів: кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри,
підготовка презентацій з використання сучасних професійних
програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і
консультування самостійної роботи здійснюється через
університетське інформаційно-освітнє середовище Moodle.
Оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація
проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з практики,
тестування знань в інформаційно-освітньому 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
кваліфікаційної роботи.
4 – Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній
компетентність
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 ЗК01.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК03.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК04.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК05.Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК06.Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК07.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК08.Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК09.Здатність діяти на основні етичних міркувань (мотивів).
ЗК10.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні (фахові)
СК01.Здатність використовувати фундаментальні закономірності
компетентності
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні
з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення
професійної та наукової діяльності.
СК02.Здатність використовувати теоретичний та методичний
інструментарій для діагностики і моделювання фінансової
діяльності суб’єктів господарювання.
СК03.Здатність застосовувати управлінські навички у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
СК04.Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і
методичного інструментарію для обґрунтування управлінських
рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК05.Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та
підвищувати професійну кваліфікацію.
СК06.Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при
розв’язуванні складних задач і проблем у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
СК07.Здатність до пошуку, використання та інтерпретації
інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
СК08.Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
СК09.Здатність розробляти технічні завдання для проектування
інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
5 – 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.Відшкодовувати, 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.
6 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Розробники програми: 1 доктор наук, доцент; 4 кандидати наук,
доценти; 2 кандидати наук.
Гарант освітньої програми: Слатвінський М. А., професор кафедри
фінансів обліку та економічної безпеки, канд. екон. наук, доцент.
До реалізації програми залучаються 5 докторів економічних наук,
12 кандидатів економічних наук, 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.
Матеріально-технічне
Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує проведення всіх
забезпечення
видів
лабораторної,
практичної,
дисциплінарної
та
міждисциплінарної підготовки та науково-дослідної роботи
студентів: 5 навчальних корпусів, актова зала, спортивний зал та 3
спортивних майданчики. Обладнано 2 комп’ютерних класи та 2
навчальні лабораторії.
Інформаційне та
Навчальний процес забезпечений навчально-методичними
навчально-методичне
комплексами, підручниками та посібниками, які представлені в
забезпечення
бібліотеці та читальних залах університету. Навчальні курси
розміщені в системі дистанційного навчання Moodle. Наукові
роботи завантажені в інституційний репозитарій. Проходження
практик забезпечено відповідними базами практик.
7 – Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра з фінансів,
здобувачів вищої освіти банківської справи та страхування, здійснюється екзаменаційною
комісією, до складу якої можуть включатися представники
роботодавців та їх об'єднань, провідних науковців, відповідно до
положення про Екзаменаційну комісію, затвердженого вченою
радою Університету.
Атестація здійснюється у формі:
• публічного захисту кваліфікаційної роботи;
• та комплексного екзамену за фахом.
Вимоги до
Кваліфікаційною роботою є робота магістра, що виконується на
кваліфікаційної роботи завершальному етапі здобуття другого (магістерського) рівня
вищої освіти для встановлення відповідності набутих результатів
навчання (компетентностей) вимогам стандарту вищої освіти.
Кваліфікаційна робота магістра виконується за тематикою,
визначеною Університетом та обов’язково перевіряється на плагіат.
Зміст кваліфікаційної роботи визначається її темою. Деталізація
вимог до кваліфікаційної роботи регламентується внутрішніми
документами й положеннями Університету.
Вимоги до
Комплексний екзамен за фахом включає програмні питання, які
кваліфікаційного іспиту визначають рівень та обсяг засвоєння знань, умінь, інших
компетентностей здобувачами вищої освіти.

Вимоги до публічного
захисту (демонстрації)

Публічний захист кваліфікаційної роботи магістра проходить на
засіданні
Екзаменаційної
комісії
згідно
затвердженого
Університетом графіку засідань.
8 – Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Внутрішньоуніверситетська система забезпечення якості освіти в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини регламентується «Положенням про
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини», затвердженому рішенням вченої ради
УДПУ імені Павла Тичини від 26 лютого 2019 р., протокол №10, введено в дію наказом №175
о/д від 27 лютого 2019 р.
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини передбачає:
– контроль за кадровим забезпеченням; матеріально-технічним забезпеченням; навчальнометодичним забезпеченням освітньої діяльності; якістю проведення навчальних занять та
якістю знань здобувачів вищої освіти;
– забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти;
– наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації;
– систему запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
Угода про співробітництво ПАТ КБ Приватбанк, м. Умань.
мобільність
Угода про співробітництво ПрАТ «Світ меблів-Україна»,
с. Паланка, Уманський р-н.
Угода про співробітництво з Уманською міською радою,
м. Умань.
Угода про співробітництво ТОВ «Базис», м. Умань.
Угода про співпрацю в сфері надання освітніх послуг з військової
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу громадян
України, Військовий інститут ракетних військ і артилерії
Сумського державного університету, м. Суми
Угода про співпрацю в сфері надання освітніх послуг з військової
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу громадян
України, Військової академії, м. Одеса
Міжнародна кредитна
Угода про співробітництво 19.06.2017 р. (безстрокова),
мобільність
Природничо-гуманітарний університет у Седльце, Польща
Угода про співробітництво 04.05.2010 р. (безстрокова), Державна
вища школа професійної освіти імені Іполіта Цегельського у
Гнєзно, Польща
Угода про співробітництво 19.07.2012 р. (безстрокова), Корпус
миру Сполучених Штатів Америки в Україні
Протокол про міжнародне освітнє співробітництво (09.02.2018 –
09.02.2023 рр.), Анталійський Білім університет, м. Анталія,
Туреччина
Навчання іноземних
Передбачається
здобувачів вищої освіти

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми (навчальні
Кількість
дисципліни, курсові проекти(роботи), практики,
кредитів
кваліфікаційна робота)
1
2
3
Обов’язкові компоненти ОП
І
Цикл загальної підготовки
1.1
Гуманітарна підготовка
ОК01 Соціальне підприємництво
3
ОК02 Соціальна відповідальність
3
ОК03 Бізнес-етика в галузі
4
ОК04 Методологія та організація наукових досліджень
3
1.2
Фундаментальна підготовка
ОК05 Банківський менеджмент
3
ОК06 Фінансовий менеджмент
4
ОК07 Страховий менеджмент
4
ОК08 Біржовий ринок
3
ОК09 Менеджмент персоналу
4
ІІ.
Цикл професійної підготовки
ОК10 Ринок фінансових послуг
3
ОК11 Податковий менеджмент
3
ОК12 Управлінський облік
4
ОК13 Ризик-менеджмент у фінансовій сфері
3
Загальний обсяг обов’язкових компонент
44
Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вільного вибору студента
ВК01 Блок 1:
3
ВК01.01 Фінансовий інжиніринг
Код н/д

ВК01.02
ВК01.03
ВК01.04
ВК01.05
ВК01.06
ВК01.07
ВК01.08
ВК02

Міжнародні розрахунки та валютні операції
Проектне фінансування
Банківське регулювання та нагляд
Фінансовий менеджмент у банку
Фінансова санацією та банкрутство підприємства
Фінансовий контролінг
Актуарні розрахунки у страхуванні
Блок 2:

3
3
3
3
3
3
3

ВК02.03
ВК02.04
ВК02.05
ВК02.06

Управління фінансово-економічною безпекою
суб'єктів господарювання
Фінансова аналітика
Інформаційно-аналітичне забезпечення банківських
установ
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
х

екзамен,
курсова
робота
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен

3

екзамен,
курсова
робота
залік

3
3

залік
залік

3
3

екзамен
екзамен

3
ВК02.01 Фінансовий інжиніринг
ВК02.02

Форма
підсумкового
контролю
4

ВК02.07 Управління брендом підприємства
ВК02.08 Автоматизація обліку та управління на підприємствах
Загальний обсяг вибіркових компонент:
Практична підготовка
П01
Виробнича (асистентська) практика
П02
Виробнича практика зі спеціалізації
Атестація
Підготовка кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг науково-дослідницької роботи і практики
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ

3
3
24

залік
екзамен
х

6
6
1
9
22

залік
залік

90

х

х

2.2. Структурно-логічна схема ОП
Курс Семестр
1

2

Компоненти освітньої програми

Кількість
компонентів
за семестр

1

ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК07, ОК08,
ОК09, ОК10

8

2

ОК06, ОК12, ВК01.01, ВК01.02,
ВК01.04, ВК01.08 (ВК02.01, ВК02.02,
ВК02.04, ВК02.08), П01

7

3

ОК05, ОК11, ОК13, ВК01.03, ВК01.05,
ВК01.06, ВК01.07 (ВК02.03, ВК02.05,
ВК02.06, ВК02.07), П02

8

Атестація

Кількість
компонентів
за навчальний
рік
15

8

Таблиця 1
Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК
Знання
Уміння
Комунікація
Автономія та
Зн1
Ум1 Розв'язання складних
К1
відповідальність
Концептуальні знання, набуті
непередбачуваних задач і
Донесення до фахівців і
АВ1
у процесі навчання та
проблем у спеціалізованих
нефахівців інформації, ідей,
Управління комплексними
професійної діяльності,
сферах професійної діяльності проблем, рішень та власного
діями або проектами,
включаючи певні знання
та/або навчання, що
досвіду в галузі професійної
відповідальність за
сучасних досягнень
передбачає збирання та
діяльності
прийняття рішень у
Зн2
інтерпретацію інформації
К2
непередбачуваних умовах
Класифікація
компетентностей
Критичне осмислення
(даних), вибір методів та
Здатність ефективно формувати
АВ2
за НРК
основних теорій, принципів,
інструментальних засобів,
комунікаційну стратегію
Відповідальність за
методів і понять у навчанні та застосування інноваційних
професійний розвиток
професійній діяльності
підходів
окремих осіб та/або груп
осіб
АВ3
Здатність до подальшого
навчання з високим рівнем
автономності
Загальні компетентності
Ум1
Зн2
ЗК01
ЗК02
К1, К2
Ум1
К1
ЗК03
Ум1
АВ1
ЗК04
Ум1
АВ1, АВ2
ЗК05
ЗК06
К1, К2
К2
АВ1, АВ2
ЗК07
К1, К2
ЗК08
ЗК09
Ум1
АВ2
Зн2
Ум1
ЗК10
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Зн1, Зн2
СК01
Зн1, Зн2
Ум1
СК02

СК03
СК04
СК05
СК06
СК07
СК08
СК09

Зн2

Ум1
Ум1

К2

АВ1
АВ2, АВ3

Зн2

Ум1
Ум1
Ум1
К1

АВ3
АВ1

Таблиця 2
Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей
Компетентності

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

Ск09

Ск08

Ск07

Ск06

Ск05

Ск04

+
+

Ск03

+
+
+

Ск02

Зк09

Зк08

Зк07

Зк06

Зк05

Зк04

Зк03

Зк02

+

Ск01

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Спеціальні (фахові) компетентності

Зк10

ПР01
ПР02
ПР03
ПР04
ПР05
ПР06
ПР07
ПР08
ПР09
ПР10
ПР11
ПР12
ПР13

Загальні компетентності
Інтегральна
компетентність

Зк01

Програмні
результати
навчання

+

+
+

+
+
+

+

+
+

