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Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Приватний вищий навчальний заклад Університет 

Короля Данила, кафедра фінансів та обліку 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Освітній ступінь – бакалавр 

Кваліфікація – бакалавр  фінансів, банківської справи 

та страхування  

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Фінансовий 

менеджмент»  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 4 навчальних роки (3 роки 10 місяців) 

Наявність акредитації Орган акредитації – Міністерство освіти і науки 

України 

Сертифікат про акредитацію НІ № 0996268 від 

14.11.2017 р., дійсний до 01.07.2025 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA– перший цикл, 

EQF-LLL–6  рівень 

Передумови До освоєння освітньо-професійної програми 

«Фінансовий менеджмент» допускаються особи на 

підставі повної  загальної середньої освіти, на основі 

диплома молодшого спеціаліста, молодшого 

бакалавра 

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем за освітньо-

професійною програмою «Фінансовий менеджмент» 

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 

 До наступного її оновлення 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

 https://ukd.edu.ua/ 

  

2 - Мета освітньої програми 

Програма розроблена у відповідності до місії, візії  та цінностей університету та 

спрямована на підготовку нової генерації висококваліфікованих фінансистів із 

широким доступом до працевлаштування завдяки здобутим знанням і умінням, а 

також на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань і 

умінь з фінансів, банківської справи та страхування, що надасть їм можливість до 

розв’язування складних спеціалізованих завдань, які характеризуються 

комплексністю та певною невизначеністю умов і вимог та впроваджувати інновації 

https://ukd.edu.ua/node/1151
https://ukd.edu.ua/
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в професійну діяльність у динамічному середовищі. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань та 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Об’єкт вивчення та діяльності: устрій, принципи, 

механізми функціонування та розвитку фінансових 

систем.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання, які 

характеризуються комплексністю та певною 

невизначеністю умов і вимог та впроваджувати 

інновації 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: сучасні інформаційно-аналітичні 

системи та стандартні, спеціальні й галузеві 

програмні продукти 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Академічна і практична 

(комбінована) спрямованість програми, яка 

зорієнтована на широке застосування сучасних 

методів дослідження фінансових процесів, аналізу 

взаємодії економічних явищ для розв’язання 

теоретичних та практичних завдань сучасного 

економічного середовища. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Програма сфокусована на підготовці 

висококваліфікованих  фінансистів нового покоління. 

Програма базується на поняттях, категоріях, теоріях і 

концепціях фінансової науки, які визначають 

тенденції і закономірності функціонування й розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування, орієнтує 

на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра: фінанси, 

страхування, банківська справа, фінансовий облік. 

Ключові слова: фінанси, фінансовий менеджмент, 

страхування, банківська система,  фінанси 

підприємств, інвестування, фінансовий аналіз, 

звітність підприємств 

Особливості програми  Використання в навчальному процесі 

інтерактивних методів, професійно-ситуаційного 
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моделювання, проектно-орієнтованого навчання 

та принципів Liberal Art Education; 

 реалізація особистісного потенціалу студента з 

найвищими загальнолюдськими цінностями 

розвитку її творчих (креативних) здібностей, 

гуманізму; 

 підготовка  компетентних фахівців, спроможних 

задовольняти потреби особи і суспільства, 

забезпечувати конкурентоспроможність 

випускників УКД на національному та 

міжнародному ринках праці; 

 підготовка студентів із особливим інтересом до 

певних областей фінансово–кредитної діяльності 

для подальшого навчання; 

 поєднання класичної фундаментальної освіти та 

прикладного знання, яке формує цілісне 

розуміння процесу у бізнес–середовищі, 

адмініструванні та економіці;  

 формування креативного стилю мислення в 

контексті фінансово-кредитної сфери, виховання 

лідерів, які здатні активно діяти у сфері 

організації фінансово-економічної діяльності на 

різних рівнях національного господарства; 

 особливий наголос в процесі навчання на 

бакалаврській програмі робиться на академічну 

доброчесність здобувачів освіти в УКД. 

4 - Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники даної бакалаврської  програми можуть 

працювати в фінансово-кредитних установах і 

страхових компаніях; інвестиційних та пенсійних 

фондах; на підприємствах; установах, що 

здійснюють діяльність на фінансовому ринку; 

контролюючих фінансових службах, а також в 

органах державної та місцевої влади. 

Згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій 

(ДК 003:2010) та International Standard Classification 

of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з 

професійною кваліфікацією «Бакалавр  фінансів, 

банківської справи та страхування» може 

працевлаштуватися на посади з наступними 

професійними назвами робіт:  

 агент податковий (3429);  
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 головний державний податковий інспектор 

(3442); 

 державний податковий інспектор (3442);  

 ревізор-інспектор податковий (3442);  

 страхові представники (3321) 

Подальше навчання Можливість продовження навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти 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 проєктна 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, атестаційний 

екзамен. 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 ЕСTS та національною 

шкалою («відмінно, «добре», «задовільно», 

«незадовільно») 

Атестація здобувачів здійснюється у формі 

атестаційного комплексного екзамену. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході професійної 
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діяльності у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування окремих методів і положень фінансової 

науки та характеризується невизначеністю умов і 

необхідністю врахування комплексу вимог 

здійснення професійної та навчальної діяльності. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК3. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК4.  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК5. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професій груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12. Здатність працювати автономно. 

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку  предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

ФК2. Розуміння особливостей функціонування 
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сучасних світових та національних фінансових систем 

та їх структури. 

ФК3. Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування). 

ФК4. Здатність застосовувати економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

ФК5. Здатність застосовувати знання законодавства у 

сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

ФК6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне 

та програмне забезпечення для отримання та обробки 

даних у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ФК7. Здатність складати та аналізувати фінансову 

звітність. 

ФК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК9. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

ФК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення. 

ФК11. Здатність підтримувати належний рівень знань 

та постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

7 - Програмні результати навчання 

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. 

ПРН7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
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технології та програмні продукти.  

ПРН9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. 

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем. 

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів. 

ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

ПРН15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній 

діяльності. 

ПРН16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. 

ПРН20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави 

ПРН22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

8. Ресурсне забезпечення 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення підготовки бакалаврів 

залучених до викладання навчальних дисциплін зі 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування освітньо-професійної програми 

«Фінансовий менеджмент»  за кількісними та 

якісними показниками відповідає чинним нормам 

законодавства та ліцензійним вимогам. Більшості 
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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 навчальному процесі активно використовується 

модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), яке надає 

викладачам, студентам та адміністраторам широкий 

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 для перевірки та 

оцінювання завдань. 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 
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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. 

Студенти мають змогу навчатися дистанційно з 

використанням системи дистанційної освіти УКД 

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

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність  

В структурі навчальних планів наявні семестрові 

«вікна мобільності», що 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 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 

Не передбачено 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 

 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

https://online.ukd.edu.ua/
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ОК 1 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
6 Екзамен 

ОК 2 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
12 Залік, екзамен 

ОК 3 Цінності громадянського суспільства 6 Екзамен 

ОК 4 Теорія критичного мислення 3 Екзамен 

ОК 5 Етика ділового спілкування 3 Екзамен 

ОК 6 Екологічна безпека 3 Екзамен 

ОК 7 Особистісна ефективність 6 Екзамен 

ОК 8 Основи наукового пізнання 6 Екзамен 

ОК 9 Інформаційно-комунікаційні технології 3 Залік 

ОК 10 Безпека життєдіяльності 3 Екзамен 

ОК 11 Економічна теорія 6 Залік, екзамен 

ОК 12 Вища математика для економістів 6 Екзамен 

ОК 13 Макроекономіка 6 Екзамен 

ОК 14 Маркетинг 3 Екзамен 

ОК 15 Бухгалтерський облік 6 Екзамен 

ОК 16 Страхування  3 Екзамен 

ОК 17 Оптимізаційні методи і моделі 3 Залік 

ОК 18 Мікроекономіка 6 Екзамен 

ОК 19 Менеджмент 3 Екзамен 

ОК 20 Гроші і кредит 3 Екзамен 

ОК 21 Економіка підприємств 6 Екзамен 

ОК 22 Фінанси  6 Залік, екзамен 

ОК 23 
Курсова робота  

(Фінанси) 
3 

Курсова 

робота  

ОК 24 Статистика 3 Залік 

ОК 25 Інвестування 3 Екзамен 

ОК 26 Банківська система 6 Екзамен 

ОК 27 Фінанси підприємств 6 Екзамен 

ОК 28 Фінансове право України 3 Екзамен 

ОК 29 Аналіз господарської діяльності 6 Екзамен 

ОК 30 Фінансовий аналіз 6 Екзамен 

ОК 31 Звітність підприємств 3 Екзамен 

ОК 32 Податкова система 3 Екзамен 

ОК 33 Фінансовий менеджмент 6 Екзамен 

ОК 34 Інфосистеми в фінансах 3 Залік 

ОК 35 
Навчальна практика 

(практикум «Інформаційно-комунікаційні 
3 Залік 
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технології»; «Вступ до спеціальності») 

ОК 36 Навчальна практика 6 Залік 

ОК37 Виробнича практика 6 Залік 

Загальний обсяг 174  

Вибіркові компоненти ОП* 

ВК 1 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Залік 

ВК 2 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Залік 

ВК 3 Тренінг-курс  3 Залік 

ВК 4 Тренінг-курс  3 Залік 

ВК 5 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 6 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 7 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 8 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 9 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Екзамен 

ВК 10 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 11 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 12 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 13 Навчальна дисципліна вільного вибору 6 Екзамен 

ВК 14 Навчальна дисципліна вільного вибору 3 Екзамен 

Атестаційний комплексний екзамен  Екзамен 

Загальний обсяг                    66 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів 

*Вибіркові компоненти студенти обирають з каталогів вибіркових дисциплін, які 

розміщені на сайті УКД (https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin) 
 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

2.2.1. Логічна послідовність вивчення компонент освітньої програми 
 

Семестр Види навчальної діяльності 

І ОК1; ОК2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК6 

ІІ ОК2; ОК7; ОК8; ОК9; ОК10; ОК2; ОК 37; ВК1; ВК 2 

ІІІ ОК11; ОК 12; ОК13; ОК14; ОК15; ОК16 

IV ОК11; ОК17; ОК18; ОК19; ОК20; ОК21; ОК22 

V ОК22; ОК 23; ОК 24; ОК 25; ОК 26; ОК 27; ОК 28 

VI ОК29; ОК 30; ОК 31; ОК 32; ОК 33; ОК 34; ВК 3; ВК 4 

VII ВК5; ВК6; ВК7; ВК8; ВК9 

VIII ВК10; ВК11; ВК12; ВК13; ВК14; ОК37;  Атестаційний комплексний 

екзамен 

 

https://ukd.edu.ua/katalog-vibirkovikh-disciplin
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2.2.2. Структурно-логічна схема освітньої- професійної програми 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа здійснюється у формі атестаційного комплексного екзамену та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр фінансів, банківської 

справи та страхування за освітньою програмою «Фінансовий менеджмент». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 ІК
 

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
 

З
К

1
0

 

З
К

1
1

 

З
К

1
2

 

З
К

1
3

 

З
К

1
4

 

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
 

ОК1            +              + 

ОК2     +                      

ОК3                        +   

ОК4  +        + + +    +           

ОК5      +    + +                

ОК6               +            

ОК7    +         + +          + + + 

ОК8 + +     +  +          +        

ОК9    +                       

ОК10               +            

ОК11   +  +           +           

ОК12         +          +        

ОК13  + +  +       +    +           

ОК14           +                

ОК15       +      +              

ОК16                  +         

ОК17  +       +    +      +     +   

ОК18  + +  +           +           

ОК19    +       +                

ОК20       +                    

ОК21       +                    

ОК22 + +     + +        + + +     +   + 

ОК23   +     +        +         +  

ОК24        +              +     

ОК25       + + +           +       

ОК26                  +         

ОК27 +       +          +         

ОК28                    +       

ОК29  +                +    +     
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ОК30        +        +   +   +    + 

ОК31 +  +             +   +  + + +    

ОК32          +      + +   +       

ОК33        +  +             +    

ОК34 +  + +  +   +          +  +   +   

ОК35    +  +        +          +  + 

ОК36   +             +           

ОК37                +         +  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 
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ОК1            +            

ОК2               +         

ОК3                      + + 

ОК4              +    +      

ОК5            +            

ОК6                        

ОК7                       + 

ОК8        +     +           

ОК9            +            

ОК10                +        

ОК11  +                      

ОК12      +                  

ОК13 +  +                     

ОК14                    +    

ОК15         +               

ОК16           +             

ОК17      +                  

ОК18 +  +                     

ОК19                 +       

ОК20       +                 

ОК21 +    +                   

ОК22 +   + +  +                 

ОК23 +         +         +     

ОК24          +              

ОК25          +              

ОК26    + +      +             

ОК27    + +                   

ОК28                     + +  
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ОК29        +                

ОК30             +   +        

ОК31         +               

ОК32    + +                   

ОК33                        

ОК34        +   +             

ОК35 +                       

ОК36       +         +        

ОК37              +  +     +   



21 

 

6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти  

У ПВНЗ Університеті 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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