
Шановні колеги, роботодавці, випускники, здобувачі та всі небайдужі! 

 

Запрошуємо до обговорення освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти напряму 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на 2022-2023 

навчальний рік. 

 

Свої пропозиції та побажання щодо змін ОП просимо надсилати до 1.04.2022 

року  на електронну пошту гаранта fin2@nam.kiev.ua або керівництва Академії 

rector@nam.kiev.ua з поміткою “Пропозиції до освітніх програм”. 

 

Дякуємо Вам за співпрацю! 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Вищий навчальний 

заклад та 

структурний 

підрозділ 

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний 

заклад "Національна академія управління",  

факультет економіки та інформаційних технологій, 

кафедра фінансів, обліку та фундаментальних 

економічних дисциплін 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий (магістерський) 

Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Тип диплому та обсяг 

програми  

(в кредитах ECTS)  

Одиничний, 90 кредитів ECTS 

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

QF-LLL – Level 7;  

Мова викладання Українська 

Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр  

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Освітня програма – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

mailto:fin2@nam.kiev.ua
mailto:rector@nam.kiev.ua


Академічні права Магістр може продовжувати навчання на освітньо-

науковому рівні доктор філософії та набувати 

додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, 

продовжувати навчання протягом життя згідно чинного 

законодавства.  

Термін дії освітньої 

програми 

1 рік і 4 місяці 

 МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

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.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Об’єкт 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 програма з прикладною 

орієнтацією. 

Професійні акценти: формування здатності 

здійснювати аналітичну, діагностичну та управлінську 

діяльність з використанням інноваційних технологій, 

інструментів і методів управління фінансовим 

системами. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Спеціальна освіта за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Ключові слова: 

фінансовий, кредитний та страховий менеджмент, 

фінансовий аналіз, управління фінансовою санацією 

підприємств, фінансовий бізнес-консалтинг. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає набуття здобувачами загальних і 

професійних компетентностей, необхідних для 

здійснення практичної діяльності у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

 



ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 

Придатність до 

працевлаштування 

Групи професій згідно з Національним класифікатором 

професій ДК 003:2010 

Академічні права 

випускників 

(подальше навчання) 

Мають право продовжити навчання на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора 

філософії) та набувати додаткові кваліфікації в системі 

післядипломної освіти. 
 ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване  

навчання, яке проводиться у формі навчальних занять, 

самостійної роботи, практичної підготовки, 

контрольних заходів. Основними видами навчальних 

занять є: лекції, лабораторні, семінарські та практичні 

заняття, індивідуальна робота, дискусії, бізнес 

симуляції, проєктні роботи, майстер-класи, 

консультації. Практична підготовка здійснюється 

шляхом проходження виробничої практики 

здобувачами на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

Оцінювання Поточне, модульне, підсумкове та атестація. 

 
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 

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).  

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для 

діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  



СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’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.  

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Програмні результати навчання за спеціальністю  

(визначені стандартом вищої освіти спеціальності) 

ПРН1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності.  

ПРН2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПРН3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПРН4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

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

наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПРН6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

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

та загальнолюдські цінності. 

ПРН8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними.  

ПРН9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

ПРН10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

ПРН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень.  

ПРН12. 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.  

ПРН13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів.  



ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація магістрів 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 передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

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.  

ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ 

Професійний 

стандарт 

На національному рівні професійний стандарт 

відсутній. 

Особливості 

стандарту вищої 

освіти, пов’язані з 

наявністю даного 

Професійного 

стандарту 

Перелік компетентностей та програмних результатів 

відповідає дескрипторам Національної рамки 

кваліфікацій (НРК), яка співвідноситься із 

Європейською рамкою кваліфікацій (EQF) та відповідає 

критеріям EMQF. 



ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 
Перелік компонент освітньо-професійної програми 

1 2 3 4 

Код н/д 
Компоненти  

освітньо-професійної програми 

Кількість 

кредитів 

Вид підсумкового 

контролю 

1. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗП-1 

Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська мова) 
4 екзамен 

ОЗП-2 

Методологія та організація наукових 

досліджень 
6 екзамен 

ОЗП-3 

Системне управління та інформаційні 

технології прийняття рішень 4 
екзамен 

 Усього за ОЗП 14  

2. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОПП-1 Кредитний менеджмент 4 диференційований залік 

ОПП-2 Податковий менеджмент 4 екзамен 

ОПП-3 Страховий менеджмент 4 диференційований залік  

ОПП-4 
Управління фінансовою санацією 

підприємства 6 
екзамен 

ОПП-5 Фінансовий бізнес-консалтинг 6 диференційований залік 

ОПП-6 Фінансовий менеджмент 4 екзамен 

 Усього за ОПП  28  

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни  

(Перелік вибіркових навчальних дисциплін Освітньої програми міститься у Додатку до ОП) 

ВНД-1 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВНД-2 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВНД-3 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВНД-4 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВНД-5 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

ВНД-6 Навчальна дисципліна за вибором 4 диференційований залік 

 Усього за ВНД 24  

2.3. Освітні компоненти практичної підготовки 

ПП-1 Виробнича практика 9 диференційований залік 

2.4. Виконання кваліфікаційної роботи та атестація 

КР-1 

Виконання кваліфікаційної роботи та 

атестація (у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи) 

15 захист  

 Усього за ПП та КР 24  

Всього за освітньо-професійною програмою 90  

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 
 

Здобувач вищої освіти повинен обрати будь-які 6 навчальних дисциплін з переліку: 

 
Код 

н/д 
Компоненти освітньої програми 

Кількість 

кредитів 

Вид підсумкового 

контролю 

ВК-1 
Бюджетування податків і зборів на 

підприємстві 
4 диференційований залік 

ВК-2 Економічна безпека України 4 диференційований залік 

ВК-3 Інноваційний розвиток підприємства 4 диференційований залік 

ВК-4 Інформаційні системи в економіці 4 диференційований залік 

ВК-5 

Інформаційно-аналітичні системи і 

технології у фінансах, банківській справі та 

страхуванні 

4 диференційований залік 

ВК-6 Макропруденційний нагляд 4 диференційований залік 

ВК-7 Маркетинг персоналу 4 диференційований залік 

ВК-8 Міжнародний менеджмент 4 диференційований залік 

ВК-9 Міжнародні фінанси 4 диференційований залік 

ВК-10 Психологія та педагогіка вищої школи  4 диференційований залік 

ВК-11 Проєктне фінансування 4 диференційований залік 

ВК-12 Ринок фінансових послуг 4 диференційований залік 

ВК-13 
Соціальна відповідальність та корпоративна 

культура 
4 диференційований залік 

ВК-14 Стратегічне управління 4 диференційований залік 

ВК-15 Управління витратами 4 диференційований залік 

ВК-16 Фінанси страхових організацій 4 диференційований залік 

ВК-17 Фінансове посередництво 4 диференційований залік 

ВК-18 Financial analysis 4 диференційований залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонент  

(6 дисциплін х 4 ECTS) 

24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка 1: Здобувачі вищої освіти мають право вивчати навчальні дисципліни з Освітніх 

програм інших рівнів вищої освіти, що регулюється п. 6.1. «Положення про порядок 

реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін». 



 

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування»» 
Курс Семестр Пререквізити Освітні 

компоненти/ 

Кореквізити 

Кількість  

кредитів 

Постреквізити 

1 2 3 4 5 6 

1 1  

ОЗП-1 4 

ОПП-6, ВНД-1, 

ВНД-2, ВНД-3, 

ВНД-4, ВНД-5, 

ВНД-6 

ОЗП-2 4 

ОПП-1 4 

ОПП-2 4 

ОПП-3 4 

ОПП-4 4 

ОПП-5 
6 

Разом за 1 семестр 30  

1 2 

ОЗП-5, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2,  

ОПП-3, ОПП-4,  

ОПП-6 

ОПП-6 6 

ОЗП-3,  

ПП-1, 

КР-1 

ВНД-1 4 

ВНД-2 4 

ВНД-3 4 

ВНД-4 4 

ВНД-5 4 

ВНД-6 4 

Разом за 2 семестр 30  

2 3 

ОЗП-1, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2, 

ОПП-3,ОПП-4,  

ОПП-5, ОПП-6,  

ВНД-1, ВНД-2,  

ВНД-3, ВНД-4,  

ВНД-5, ВНД-6 

ОЗП-3 5 КР-1 

ОЗП-1, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2, 

ОПП-3,ОПП-4,  

ОПП-5, ОПП-6,  

ВНД-1, ВНД-2,  

ВНД-3, ВНД-4,  

ВНД-5, ВНД-6 

ПП-1 9 КР-1 

ОЗП-1, ОЗП-2,  

ОПП-1, ОПП-2, 

ОПП-3,ОПП-4,  

ОПП-5, ОПП-6,  

ВНД-1, ВНД-2,  

ВНД-3, ВНД-4,  

ВНД-5, ВНД-6, 

ОЗП-3, ПП-1 

КР-1 16 - 

Разом за 3 семестр 30  

 

 


