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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»  

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля 
Данила, кафедра управління та адміністрування  

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр. 
Магістр фінансів, банківської справи та страхування  
ОП - Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент у 
сфері бізнесу» другого ( магістерського)  рівня вищої освіти за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» освітньої кваліфікації 
магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання (денна форма – 1,5 роки; заочна форма – 1,5 роки). 
Нормативна частина програми дорівнює 66 кредитам ЄКТС 
(73 %). Обсяг вибіркової частини – 24 кредитів ЄКТС (27 %) 

Наявність акредитації Акредитація освітньо-професійної програми другого                                
(магістерського)  рівня вищої освіти за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа» проведена у 2018 році 
Сертифікат про акредитацію Серія УП No0900 6956. Термін дії 
сертифікату до 1 липня 2024 року (Наказ МОН України від 
08.01.2019 No13) 

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

рівень 

Передумови До освоєння освітньо-професійної програми «Фінансовий 
менеджмент у сфері бізнесу» допускаються особи, які мають 
вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
наявність якої підтверджено документом державного зразка. 
Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою 
«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» здійснюється на 
конкурсній основі відповідно до «Правил прийому на навчання 
до ПВНЗ Університет Короля Данила» 
https://ukd.edu.ua/node/1151 

 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої програми Сертифікат акредитації освітньої програми Фінансовий менеджмент 
у сфері бізнесу УП 09006956, дійсний до 01.07.2024 
https://registry.edbo.gov.ua/university/144/study-programs/ 

(до наступного  оновлення ОП) 

https://ukd.edu.ua/node/1151
https://registry.edbo.gov.ua/university/144/study-programs/


Інтернет-адреса 

постійного розміщення опису 
освітньої програми 

https://ukd.edu.ua/magisterski-osvitni-programi 

 

  

2 - Мета освітньої програми 

Програма розроблена у відповідності до місії, візії  та цінностей університету та спрямована на 
підготовку нової генерації висококваліфікованих фінансистів, здобуття студентами 
поглиблених теоретичних та практичних знань і умінь, у сфері фінансів та банківської справи, 
на макро- і мікрорівнях, що надасть їм можливість до самостійного здійснення  дослідження 
банківської системи, розв’язування складних спеціалізованих та управлінських завдань, 
наукових і прикладних проблем при впровадженні інновацій в професійну діяльність у 
динамічному середовищі 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціальність, 
освітня програма) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
Освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» 

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.  
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. Акцент на управління фінансовими 
ресурсами та фінансовими послугами у сфері бізнесу 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Програма сфокусована на підготовку 
висококваліфікованих  фінансових менеджерів нового 
покоління, які мають глибоку теоретичну й методологічну базу 
особливо  у сфері фінансового менеджменту, а також фінансів, 
банківської справи та страхування, які здатні  вирішувати 
нестандартні завдання,  приймати обґрунтовані фінансові 
рішення; генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно 
мислити та діяти, застосовувати сучасний інструментарій 
прийняття фінансових рішень. 
Ключові слова: міжнародний фінансовий менеджмент, 
податковий менеджмент, страховий менеджмент, фінансовий 
контролінг; фінансове посередництво. 

 

Особливості програми − Використання в навчальному процесі інтерактивних 
методів, професійно-ситуаційного моделювання, 
проектно-орієнтованного навчання та принципів Liberal 
Art Education; 

− реалізації особистісного потенціалу студента з 
найвищими загальнолюдськими цінностями розвитку її 
творчих (креативних) здібностей, гуманізму; 

−  підготовці компетентних фахівців, спроможних 

https://ukd.edu.ua/magisterski-osvitni-programi


задовольняти потреби особи і суспільства, забезпечувати 
конкурентоспроможність випускників УКД на 
національному та міжнародному ринках праці; 

− активна участь у Міжнародних програмах Мобільності з 
можливістю перезарахування відповідних дисциплін; 

− особливий наголос в процесі навчання на магістерській 
програмі робиться на академічну доброчесність 
здобувачів освіти в УКД; 

− змістовна частина ключових дисциплін навчального 
плану повністю адаптована до програм відповідних 
дисциплін в зарубіжних університетах-партнерах. 

 

4 - Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускники даної магістерської програми можуть 
працювати в державних профільних інституціях та 
Міністерствах, зокрема в Міністерстві фінансів України, 
Національному банку, Міністерстві економічного розвитку і 
торгівлі, Державному Казначействі тощо; в інвестиційних 
компаніях, банківських установах, страхових компаніях, а 
також на великих, середніх або малих підприємствах на 
посадах фінансових директорів (CFO), фінансових аналітиків 
та менеджерів; у сфері консалтингу на посадах фінансових 
консультантів і аудиторів, менеджерів з управління 
проектами та ризиками, активами та капіталом; 
практикувати освітню та наукову діяльність у закладах 
вищої освіти і дослідницьких центрах (реалізувати складні 
економічні дослідження і наукові проекти, розробляти 
фінансові прогнози, викладати навчальні курси, брати участь 
у програмах міжнародної академічної мобільності). 
Магістр з фінансів, банківської справи та страхування на 
первинних посадах самостійно може виконувати переважно 
евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-

виробничі завдання; розробляє проекти у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та управляє ними; 

здійснює складні економічні розрахунки, керувати 
фахівцями нижчого посадового рівня та нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди; 
демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань; демонструвати 
навички спілкування в професійних і наукових колах 
іноземними мовами; використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснювати професійну та наукову 
діяльності. 
  Відповідно  до державного класифікатора професій ДК 
003:2010 магістр з фінансів, банківської справи та 
страхування  здатний виконувати професійну роботу за 
такими основними угрупуваннями: 
1231 -  «Керівники фінансових, бухгалтерських, 
економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та 
інші керівники»; 
1233 -   Директор комерційний. 
210.1 –  Директор виконавчий. 



1210.1 – Директор відділення; Директор філіалу (філії). 
1229.7 – Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу 
(служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки 
(фінансово-економічної, інформаційної) тощо 

1461-  «Менеджери (управителі) у сфері грошового 
посередництва» 

1462  «Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу»  
1463  «Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів»  
1465 «Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та 
заощаджень» 

2310  «Викладачі університетів та вищих навчальних 
закладів», код  
2441.1  «Наукові співробітники (економіка)» 

2441.2 «Економісти» 

Подальше навчання Можливість продовження навчання на третьому освітньо-

науковому рівні вищої освіти  (доктор філософії) та набуття  
кваліфікації за іншими спеціалізаціями у системі 
післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване 
навчання, самонавчання, навчання через практику, навчання на 
основі досліджень.  
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних 
лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, практичних занять, 
лабораторних робіт. Передбачена самостійна робота з 
можливістю консультацій з викладачем, e-learning ( електронне 
навчання) за окремими освітніми компонентами, індивідуальні 
заняття, групова проектна робота. 

Оцінювання За освітньою програмою передбачено формативне (письмові 
та усні коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, 
формування навичок самооцінювання, залучення студентів до 
оцінювання роботи один одного) та сумативне (екзамен/залік 
з навчальних дисциплін у формі тестів, оцінювання поточної 
роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів 
(письмові есе, презентації, тестування), захист звітів з 
практики, захист курсових робіт, прилюдний захист 
кваліфікаційної роботи. За рішенням кафедри студентам, які 
брали участь у науково-дослідній роботі –роботі конференцій, 
студентських наукових гуртків, підготовці публікацій, а 
також були учасниками олімпіад, конкурсів, тощо можуть 
присуджуватися додаткові бали. 
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100 
бальною шкалою ЕКТС та національною шкалою 
(«відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», 
«достатньо», «незадовільно», «неприйнятно») 
Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи. 

 

6. Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність 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 (ЗК) 
 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Додатково  
ЗК10 

Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок 
безпечної діяльності в системі цивільного захисту та 
управління охороною праці (додаткова ЗК на підставі листа 
МОН України №1/9-234 від 13.04.2018р. щодо навчання 
студентів з питань безпеки життєдіяльності) 

 

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 

СК5 
Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 
підвищувати професійну кваліфікацію. 

СК6 

Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 
розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

СК7 

Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 
необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК8 
Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

СК9 

Здатність розробляти технічні завдання для проектування 
інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

Додаткові спеціальні компетентності, визначені за освітньою програмою: 
 



СК10 

Здатність проводити дослідження факторів прояву та 
можливості мінімізації фінансових ризиків у сфері фінансового 
менеджменту  

СК11 

Здатність контролювати ефективність операцій суб’єктів 
господарювання на ринку фінансових послуг, дотримання 
чинного законодавства та вимог державного регулювання при їх 
здійсненні. 

7. Програмні результати навчання 

ПР01. 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у 
поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами 
для здійснення професійної та наукової діяльності. 

ПРО2 
Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і 
методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 

ПРО3 

Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 
підходів і методів до конкретних ситуацій професійної 
діяльності. 

ПРО4 

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 
інформацію, необхідну для вирішення професійних та 
наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

ПРО5 

Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з 
професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати 
результати досліджень. 

ПРО6 
Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 
усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

ПРО7 
Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 
принципи та загальнолюдські цінності 

ПРО8 
Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та управляти ними. 

ПРО9 
Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ПРО10 
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. 

ПРО11 

Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 
банківського та страхового менеджменту для прийняття 
рішень 

ПРО12 

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. 

ПРО13 
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні 

діяльності та опрацюванні її результатів. 

Програмні результати навчання, визначені за освітньою програмою: 



ПР14 

Досліджувати фактори прояву та шляхи мінімізації фінансових 
ризиків у сфері фінансового менеджменту 

ПР15 

Контролювати ефективність операцій суб’єктів 
господарювання, фінансово-кредитних установ відповідно до 
чинного законодавства  

ПР16 

Впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу та 
інноваційні проекти, що спрямовані на попередження та 
відвернення надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єкта 
господарювання, ліквідацію їх наслідків та оперативне надання 
допомоги потерпілим 

8. Ресурсне забезпечення 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення підготовки магістрів залучених до 
викладання навчальних дисциплін зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінансовий 
менеджмент у сфері бізнесу»  за кількісними та якісними 
показниками відповідає чинним нормам законодавства та 
ліцензійним вимогам. Більшості викладачам присвоєні  наукові 
ступені та вчені звання, а також викладачі постійно  беруть активну 
участь у міжнародних тренінгах по  удосконаленню фахової 
майстерності підтвердженнями якої є свідоцтва, сертифікати та 
дипломи. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 
аудиторіях які обладнані мультимедійною апаратурою і 
необхідними технічними засобами. У навчально-науковій 
роботі за освітньою програмою використовуються  
переносні та стаціонарні  проектори і ноутбуки, також 
використовується інформаційний стенд. Навчальні заняття 
проводяться у комп’ютерних класах, оснащених 
мультимедійним проектором, аудіо-системою зі 
встановленим програмним забезпеченням Microsoft. 
У навчальному процесі активно використовується 
модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
середовище Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, яке надає викладачам, студентам та 
адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 
комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного, 
а також організації та контролю позааудиторної роботи 
студентів.  
Студенти мають змогу дистанційно отримати завдання та 
надіслати їх викладачу, який перевіряє, надає рекомендації 
по вдосконаленню та виставляє оцінки. Перевагами даної 
форми є наявність дистанційного діалогу між викладачем 
та студентом з приводу питань дисципліни, а також 
можливість розміщення викладачем додаткових матеріалів, 
що розширюють тематику дисципліни (відеоматеріали, 
підручники, методичні матеріали та ін.). Також  дана 
платформа широко використовується в тестуванні знань під 
час лекційних та практичних занять за допомогою 
використання мобільних пристроїв студентів. Це дозволяє 
визначити не тільки рівень знань, але й коло питань, що 
потрібно повторно розглянути викладачеві з метою 
тлумачення окремих аспектів лекції. 



Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою, та 
викладачі можуть використовувати університетську наукову 
бібліотеку. Інформаційні ресурси бібліотеки УКД за 
освітньою програмою формуються відповідно до предметної 
області та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій 
галузі. Студенти можуть отримати доступ до всіх 
друкованих видань різними мовами, включаючи монографії, 
навчальні посібники, підручники, словники тощо. При цьому 
вони можуть переглядати літературу з використанням 
традиційних засобів пошуку в бібліотеці або 
використовувати доступ до Інтернету та бази даних. 
Студенти також використовують методичний матеріал, 
підготовлений викладачами: підручники, презентації за 
лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до 
практичних, лабораторних, семінарських занять, 
індивідуальних завдань тощо. Методичний матеріал може 
надаватись як у друкованому вигляді, так і в електронній 
формі. 
Методичний матеріал періодично оновлюється та 
адаптується до цілей освітньої програми 

     Система дистанційного навчання УКД https://online.ukd.edu.ua/ 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність  В структурі навчальних планів наявні семестрові «вікна 

мобільності», що настійно рекомендується в Довіднику користувача 
ЄКТС. Суть їх полягає у виділенні певних семестрів, у яких всі 
дисципліни є вибірковими. При цьому, освітню програму 
рекомендується модуляризувати – зробити всі дисципліни 
однакового кредитного обсягу, або кратними цього обсягу. Це дасть 
можливість також автоматизувати складання розкладів. 

Міжнародна кредитна мобільність реалізується в таких формах: 

обмін по лінії міжуніверситетської  співпраці в рамках прямих 
двосторонніх угод між УКД та ЗВО інших країн, що передбачає 
проходження практики або навчання за кордоном, зокрема угода 
про академічну співпрацю від 20.05.2020 Університет 
економіки в Бидгощі; 

- обмін по лінії участі УКД у міжнародних проектах академічної 
мобільності, зокрема Erasmus+, грантових та  стипендіальних  
програмах  на навчання та проведення досліджень в університетах 
Європи та світу. Тривалість академічної мобільності: 3-12 місяців.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Непередбачено 

 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

КОД  
Н/Д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практика, 

магістерська робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

https://online.ukd.edu.ua/


1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти освітньої програми 

ОК1. Ділова іноземна мова 6 Екзамен 

ОК2. Етика взаємовідносин 3 Екзамен 

ОК3. Методологія наукових досліджень 3 Екзамен 

ОК4. Ефективність особистісного зростання 6 Екзамен 

ОК5. Бізнес-комунікації 3 Залік  
ОК6. Управління банківським бізнесом 3  Залік 

ОК7. Ринок фінансових послуг  3 Екзамен 

ОК8. Управління ризиками  3 Залік 

ОК9. Інноваційний розвиток бізнесу 3 Екзамен 

ОК10. Податковий менеджмент 3 Екзамен 

ОК11. Міжнародний фінансовий менеджмент 3 Екзамен 

ОК12. Податковий менеджмент  3 
Курсова 
робота 

ОК13. Фінансовий контролінг  6 Екзамен 

ОК14. Страховий менеджмент  6 Екзамен 

ОК15. Тренінг-курс «Цивільний захист» 3 Залік 

ОК16. Тренінг-курс «Start-up проектів» 3 Залік 

ОК17. Виробнича практика 6 Залік 

ОК18. Кваліфікаційна робота Публічний захист 

Загальний обсяг 66 

Вибіркові компоненти освітньої програми* 

ВК1. Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

ВК2. Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

ВК3. Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

ВК4. Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Залік 

Загальний обсяг 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО ПРОГРАМИ 90 кредитів 

*вибір здійснюється із загально університетського каталогу https://ukd.edu.ua/katalog-

vibirkovikh-disciplin 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

2.2.1. Логічна послідовність вивчення компонент освітньої програми 

 

Семестр Види навчальної діяльності 
І ОК1.; ОК2.; ОК3.; ОК4.; ОК5.; ОК6.; ОК7. 

ІІ 

ОК8.; ОК9.; ОК10.; ОК10.; ОК12; ОК13.; ОК14.; ОК15.; ОК16. 

ІІІ ОК17.; ВК1.; ВК2.; ВК3.; ВК4. ОК18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin
https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin


2.2.2. Структурно-логічна схема освітньої- професійної програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ділова 
іноземна 

мова 

Ринок фінансових 
послуг 

Бізнес-

комунікації 

Етика 
взаємо-

відносин  

Методологі
я наукових 
досліджень 

Ефективність 
особистісного 

зростання 

Тренінг-курс 
«Цивільний 

захист» 

Податковий 
менеджмент 

Інноваційни
й розвиток 

бізнесу 

Міжнародний 
фінансовий 
менеджмент 

Податковий 
менеджмент

(курсова 
робота) 

Управління 
ризиками 

Фінансовий 
контролінг 

Страховий 
менеджмент 

Тренінг-курс 
«Start-up 

проектів» 

Кваліфікаційна робота 

Виробнича практика Навчальна 
дисципліна 

вільного 
вибору 

Навчальна 
дисципліна 

вільного 
вибору 

Навчальна 
дисципліна 

вільного 
вибору 

Навчальна 
дисципліна 

вільного 
вибору 

 

Управління 
банківським 
бізнесом 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньо-професійної програми другого ( магістерського)  рівня 
вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа» проводиться у формі 
публічного та відкрито захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: Магістр 
фінансів, банківської справи та страхування за освітньою програмою «Фінансовий 
менеджмент у сфері бізнесу». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4. ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 

ІК +  +    +     +     + +     

ЗК 1   +              + +     

ЗК 2 +                      

ЗК 3 +                 +     

ЗК 4                 + +     

ЗК 5    +  +  +  +    +         

ЗК 6 + +   +      +       +     

ЗК 7  +         +     +       

ЗК 8 +               +       

ЗК 9  +           +          

ЗК10               +        

CК 1   +   + +           +     

CК 2          +    +         

CК 3      +    + +   +         

CК 4         +   +     + +     

CК 5 +          +     + + +     

CК 6     +  +           +     

CК 7 +  +          +     +     

CК 8         +              

CК 9   +   +   +       +  +     

CК 10        +      +   +      

CК 11                       



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 

ПР01 +  +   + +     +     + +     

ПР02 +  +   + +   +  +  +   + +     

ПР03 +  +  + + +  + + + + + +   + +     

ПР04 +  +   + +  +   + +   + + +     

ПР05 + + +  +  +    + +    + +      

ПР06 + + +  +  +    + +     + +     

ПР07 + + +   + +   + + + + +   +      

ПР08 +  +   + +  +   +    + +      

ПР09 + + +  + + +  + + + +  +  + +      

ПР10 +  +  + + +    + + + +   +      

ПР11 +  + + + + + + + + + + + +   + +     

ПР12 +  + +  + + + + +  +  +   + +     

ПР13 + + +  +  +    + + +   + +      

ПР14        +      +   +      

ПР15       +      +    +      

ПР16               +        



6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

У ПВНЗ Університет Короля Данила функціонує система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 

на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання порушенням вимог академічної 

доброчесності з боку працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. Система забезпечення закладом вищої освіти якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 
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