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1. Профіль освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування»
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет
навчального закладу бізнесу і права», кафедра фінансів, обліку і оподаткування
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти Другий (магістерський) ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації Магістр фінансів, банківської справи та страхування
мовою оригіналу
Офіційна назва
Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та
освітньої програми страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»
Тип диплому та обсяг Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1
освітньої програми рік 5 місяців
Наявність
акредитації

планується у 2021р.

Цикл/рівень

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
EQF LLL – 8 рівень

Передумови

Наявність ступеня вищої освіти "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст"

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

Українська
5 років
http://www.mubip.org.ua/
Рубрика: Спеціальності/Освітні програми/проект ОП

2 – Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з фінансів,
банківської справи та страхування у різних сферах діяльності підприємств; здатних
розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері фінансів, банківської справи, страхування,
аналізу, контролю, що характеризуються невизначеністю умов і вимог; здатних здійснювати
аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток економічної, соціальної та інформаційної
сфер суспільства; вміння об'єктивно оцінювати фінансові результати та приймати
управлінські рішення; легко розробляти фінансові прогнози та проводити стратегічний
економічний аналіз; розуміння механізму здійснення податкових правовідносин,
розрахунків в податковому процесі, принципів податкової відповідальності.

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
07 "Управління та адміністрування"
спеціальність,
072 "Фінанси, банківська справа і
спеціалізація (за
страхування"
наявності))
Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа і
страхування "
Структура програми передбачає оволодіння поглибленими знаннями
щодо фінансової, банківської та страхової систем, контролю і
аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками застосування
Орієнтація освітньої сучасних методів і методик формування фінансово-аналітичної
програми
інформації для цілей прийняття управлінських рішень з урахуванням
специфіки господарюючих суб'єктів.
Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих
положеннях та результатах сучасних наукових досліджень із
врахуванням актуального стану фінансово економічної діяльності,
орієнтує на потрібну ринку спеціалізацію, в рамках якої
передбачається подальша професійна та наукова кар’єра в сфері
фінансів, банківської справи і страхування.
Спеціальна освіта та професійна підготовка в області фінансів,
Основний фокус
банківської справи і страхування
освітньої програми та
Ключові слова: фінансовий менеджмент, банківський менеджмент,
спеціалізації
страховий менеджмент, інвестиційний менеджмент; фінансовий ризикменеджмент;
фінансове
посередництво,
ринок
фінансових
послуг,інвестиційний портфель, фінансово-інвестиційний консалтинг
Програма реалізує поглиблення рівня знань і навичок з фінансів,
банківської справи і страхування та результатів діяльності підприємств чи
організацій. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних
фінансових менеджерів, аналітиків, страховиків, банкірів, підприємців,
ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнессередовища. Враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань
Особливості
шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними викликами фінансової,
програми
банківської та страхової сфер діяльності. Формує фахівців з фінансів,
банківської справи і страхування з новим перспективним способом
мислення, які мають глибоку теоретичну й методологічну базу у сфері
фінансів, банківської справи та страхування; здатні вирішувати
нестандартні завдання, приймати науково обґрунтовані фінансові
рішення; генерувати оригінальні й ефективні ідеї, креативно мислити та
діяти, застосовувати сучасний інструментарій прийняття фінансових
рішень.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Магістр з фінансів, банківської справи та страхування здатний виконувати роботу в розрізі
професійних груп і професійних назв робіт відповідно до Національного класифікатора України:
Класифікатор професій (ДК 003:2010 р. зі змінами та доповненнями):
Придатність до
1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
працевлаштування
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
1210 Керівники підприємств, установ і організацій
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної
влади
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної
влади та місцевого самоврядування

Придатність до
працевлаштування

1229.8 Керівні працівники митних органів
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, юридичних та
адміністративних підрозділів та інші керівники
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
146 Менеджери (управителі у фінансовій діяльності
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
1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування
1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері
фінансів
1468 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері
страхування
1469 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового
посередництва
147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю,
здавання під найом та послуг юридичним особам
23 Викладачі
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки
підприємств. Установ та організацій
2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека
підприємств, установ та організацій)
2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки
2419.3 Професіонали державної служби та місцевого
самоврядування
2441 Професіонали в галузі економіки
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій
3412 Страхові агенти
3413 Агенти з торгівлі майном
3417 Оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
344 Державні інспектори
3441 Інспектори митної служби
3442 Інспектори податкової служби
3444 Інспектори з ліцензій
3449 Інші державні інспектори

Подальше навчання Можливість навчання за програмами: 9 рівня НРК України, третього
циклу FQ-EHEA та 9 рівня EQF-LLL
5 – Викладання та оцінювання
Проблемні,
інтерактивні,
проектні,
інформаційно Викладання та
комп’ютерні саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні
навчання
технології навчання
Усне та письмове опитування, тести, заліки, екзамени, захист
Оцінювання
кваліфікаційної роботи.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
Система оцінювання національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2
– рівневою національною шкалою (зараховано/ незараховано); 100 –
бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері
Інтегральна
професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту,
компетентність
оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Загальні
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
компетентності (ЗК)
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).
ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
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 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.
СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів,
банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та
наявних обмежень.
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

Кадрове
забезпечення

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.
ПР14. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість
досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати
гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема,
шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з
науковими ступенями кандидатів економічних, філологічних і
педагогічних наук та вченими званнями професора і доцента, а також
висококваліфіковані спеціалісти. У складі викладачів, що
забезпечують освітній процес 3 доктори економічних наук, 7
кандидатів економічних, педагогічних та філософських наук.
−
−
−
−
−
−
−
−

Матеріально –
технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

−
−
−
−

навчальні корпуси;
гуртожитки;
тематичні кабінети;
комп’ютерні класи;
пункти харчування;
точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
мультимедійне обладнання;
спортивний зал, спортивні майданчики.

−
офіційний сайт МУБіП: http://www.mubip.com/;
−
точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
−
необмежений доступ до мережі Інтернет;
−
наукова бібліотека, читальні зали;
−
пакет MS Office;
−
корпоративна пошта;
навчальні і робочі плани;
графіки навчального процесу
навчально-методичні комплекси дисциплін;
навчальні та робочі програми дисциплін;

−
дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів з дисциплін;
−
програми практик;
−
методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних
робіт;
−
критерії оцінювання рівня підготовки;
− пакети комплексних контрольних робіт.
9 – Академічна мобільність
Можливість переведення студентів з інших навчальних
Національна
кредитна мобільність закладів вищої освіти. Обсяг одного кредиту – 30 годин.
За наявності відповідних угод можливе стажування у
Міжнародна кредитна
закладах-партнерах
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
У межах ліцензійного обсягу спеціальності.
освіти

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми
(навчальні дисципліни, курсові роботи, практика,
кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

1

2

3

ОК 1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК 9
ОК10

ОК 11

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
Методологія та організація наукових досліджень
4
з основами інтелектуальної власності
Методика викладання у вищих закладах освіти
4
Фінансовий менеджмент
Податковий менеджмент
Страховий менеджмент
Ринок фінансових послуг
Банківський менеджмент
Бюджетний менеджмент
Виробнича практика
Переддипломна практика
Підготовка до атестації та атестація здобувачів
вищої освіти
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Загальний обсяг вибіркових компонент:

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Форма
підсумкового
контролю
4

екзамен

4
4
4
4
4
9
5

екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік

15

підсумкова атестація,
захист

60

—

30

-

90

—

4

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
«Фінанси, банківська справа та страхування»
підготовки магістра зі спеціальності
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Короткий опис логічної послідовності
вивчення компонентів освітньо-професійної програми
Семестр, обсяг
навантаження в кредитах
1 семестр – 30 кредитів
2 семестр – 30 кредитів
3 семестр – 30 кредитів

Послідовність вивчення компонентів освітньої програми
ОК.1 - ОК.4 - ОК.5 - ОК.7 - ОК.8 - ВКС 1 - ВКС 2 - ВКС 3 - ВКС 9 –
ВКС 20
ОК.2- ОК.3 - ОК.6 –ВКС 10-ВКС 11- ВКС 12 - ВКС 13 - ВКС 2.15 ВКС 16 - ВКС 18- ВКС 18 - ПП.1
ВКС 3- ВКС4- ВКС 5- ВКС 6 - ВКС 7 - ВКС 8 - ВКС 14- ВКС 17ПП.2 - ПА.1

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси,
банківська справа та страхування»
підготовки магістра зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи і
завершується видачею документу встановленого зразка про
присудження їм ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр
фінансів, банківської справи і страхування.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Кваліфікаційна дипломна магістерська робота виконується на
завершальному етапі здобуття кваліфікації магістра фінансів,
банківської справи і страхування для встановлення відповідності
Вимоги до
отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання
дипломної роботи
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.
Кваліфікаційна робота має бути результатом закінченого наукового
дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор
володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний
самостійно вирішувати наукові задачі, які мають теоретичне і
практичне значення.
Кваліфікаційна робота магістра передбачає розв’язання складного
завдання або проблеми в сфері фінансів, банківської справи та
страхування».
Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, фабрикації та
фальсифікації.
Документи, які
Документ встановленого зразка про присудження ступеня вищої освіти
отримує випускник магістр із присвоєнням кваліфікації: магістр обліку і оподаткування
на основі успішного
проходження
атестації

4.

Матриця відповідності визначених компетентностей

Уміння
Комунікація
Ум1 Розв'язання
К1 Донесення до
Знання
складних
фахівців і
Зн1 Концептуальні знання, непередбачуваних
нефахівців
набуті у процесі навчання
задач і проблем у
інформації, ідей,
та професійної діяльності, спеціалізованих сферах
проблем, рішень та
Класифікація включаючи певні знання професійної діяльності
власного досвіду в
компетент
сучасних досягнень
та/або навчання, що
галузі професійної
ностей
Зн2 Критичне осмислення передбачає збирання та
діяльності
основних теорій,
інтерпретацію
К2 Здатність
принципів, методів і
інформації (даних),
ефективно
понять у навчанні та
вибір методів та
формувати
професійній діяльності
інструментальних
комунікаційну
засобів, застосування
стратегію
інноваційних підходів
ЗК 1

Зн2

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

Ум1

К1, К2

ЗК 3

Ум1

К1

ЗК 4

Ум1

АВ1

ЗК 5

Ум1

АВ1, АВ2

ЗК 2

ЗК 6

К1, К2

ЗК 7

К2

ЗК 8

К1, К2

ЗК 9

Ум1

ЗК 10

Зн1

СК 1

Зн1,Зн2

СК 2

Зн1,Зн2

СК 4

Зн2

АВ2

Ум1

Ум1
Ум1

СК 3

К2

АВ2, АВ3
Зн2

Ум1

СК 7

Ум1

СК 8

Ум1

АВ3
К1

СК 9
СК 10

АВ1

Ум1

СК 5
СК6

АВ1, АВ2

Зн2

Ум1

АВ1
АВ1

5. Матриця відповідності визначених програмних результатів навчання (РН) та компетентностей
Програмні
результати
навчання

Інтегра

Компетентності

льна

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) комепетентності

компетен

ЗК 1

ПРН1

тність
+

+

ПРН2

+

ПРН3

+

ПРН4

+

ПРН5

+

ПРН6

+

ПРН7

+

ПРН8

+

ПРН9

+

ПРН10

+

ПРН11

+

+

+

+

ПРН12

+

+

+

+

ПРН13

+

ПРН14

+

ПРН15

+

ЗК 2

ЗК 3

ЗК 4

ЗК 5

ЗК 6

ЗК 7

ЗК 8

ЗК 9

+
+

ЗК 10

СК 1

+

+

+

+

+

СК 2 СК 3 СК 4

СК 5

СК 6

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

СК 7 СК 8 СК 9 СК 10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

