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1. Профіль освітньої-професійної програми зі спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

1 - Загальна інформація  

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу  

Вінницький національний аграрний університет  

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу  

магістр 

магістр фінансів, банківської справа  та  страхування 

Професіонал в галузі фінансів, банківської справи та страхування 

Офіційна назва 

освітньої програми  

Фінанси, банківська справа та страхування 

Тип диплома та 

обсяг  освітньої 

програми  

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання  

1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації  

Наказ МОН України від 08.01.2019 №13 

Термін дії сертифіката 01.07.2024 р. 

Цикл/рівень  QF for ENEA – другий цикл, EQF for LLL – 7 рівень, НPK України 

– 7 рівень 

Мова (и) викладання  Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

1 липня 2024 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://www.vsau.org/pro-universitet/navchalna-robota   

2- Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Надати теоретичні знання, сформувати практичні 

уміння і навички  в професійному напрямку для  прийняття зважених управлінських 

рішень при  вирішенні поставлених завдань і проблемних питань  у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

3 - Характеристика освітньої програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 «Управління та адміністрування» 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування 

Об’єктом вивчення та діяльності є устрій, принципи, механізми 

функціонування та розвитку фінансових систем. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які 

характеризуються комплексністю та певною невизначеністю 

умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування й у процесі навчання. 

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 фінансової науки і практики. 

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та 

системи. 



Орієнтація освітньої 

програми  

 

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з 

фінансів, банківської справи, страхування та орієнтує на актуальні 

спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та 

наукова кар’єра: фінансовий аналітик, фінансовий консультант, 

управлінець у сфері страхування, управлінець у сфері банківської 

справи. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

Освітньо-професійна програма сфокусована на формування та 

розвиток професійних компетентностей для здійснення діяльності 

в галузі фінансів, банківської справи та страхування з посиленням 

управлінської складової  підготовки  майбутніх фахівців 

Ключові слова: банківський менеджмент, страховий менеджмент, 

фінансовий менеджмент, фінансовий контролінг, біржовий ринок. 

Особливості 

програми  

Програма зорієнтована на посилену управлінську складову 

підготовки  фахівців, що дозволить їм у майбутньому здійснювати 

на відповідних посадах управлінські функції з інноваційним 

підходом в сфері фінансів, банківської справи та страхування. В 

умовах трансформаційних змін в економіці  програма формує  

висококваліфікованих фахівців з новим способом мислення, 

здатних вирішувати проблемні питання в сфері страхового 

менеджменту, фінансового менеджменту, податкового 

менеджменту,  банківського менеджменту,   в сфері  управління 

фінансовими ризиками,  в сфері управління санацією 

підприємства,  в сфері міжнародних розрахунків та валютних 

операцій, біржового ринку  та інноваційної діяльності 

підприємств з обов’язковим володінням управлінським 

персоналом діловою іноземною мовою як основою здійснення 

бізнесу  в умовах розвитку  інтеграційних процесів. 

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за такими 

угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010): фінансового 

директора; фінансового аналітика; керівника фінансових і 

економічних підрозділів; аналітика фондового ринку; начальника 

страхового управління; страхового агента; фінансиста в банках, 

податкових адміністраціях та інших державних та недержавних 

організаціях і установах в органах державного управління, 

акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях; фінансиста в Національному банку України і 

комерційних банках; фінансиста на підприємствах різних форм 

власності; державних установах (Державна фіскальна служба, 

Пенсійний фонд, Фонди соціального страхування, Державне 

казначейство, Державна фінансова інспекція); директора 

(начальника іншого керівника) підприємства, фінансової установи 

чи організації; фахівця-аналітика із дослідження фінансового й 

інвестиційного ринків, інші фахівці. викладачі; інші 

професіонали; інші фахівці. 

Подальше навчання Магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» може продовжити навчання в аспірантурі, а саме, 

має можливість навчання за програмою FQ-EHEA – третій цикл 

 



5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання  

Студенто-центроване навчання, технологія проблемного і 

диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та 

індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, 

інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, 

кредитно-трансферна система організації навчання, електронне 

навчання в системі «Сократ», самонавчання, навчання на основі 

досліджень. Проведення лекційних, практичних та лабораторних 

занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, 

наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до участі 

в конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. Залучення 

до проведення занять кваліфікованих практикуючих фахівців. 

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. 

Оцінювання  Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль. Екзамени, 

заліки та диференційовані заліки проводяться відповідно до вимог 

«Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти у Вінницькому національному аграрному університеті» та 

«Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому 

національному аграрному університеті» 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100-

бальною системою, національною 4-х бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною 

(«зараховано»,  «незараховано») системами. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання 

з використанням комп’ютерної техніки, захист індивідуальних 

робіт, екзамени, заліки, захист звітів з практики, державна 

атестація. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІНК)  

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). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні 

з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ФК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

ФК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 



ФК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

ФК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ФК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК8.Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності.  

ПРН02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 

пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПРН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПРН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну 

для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПРН05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових 

питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПРН06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, 

брати участь у фахових дискусіях.  

ПРН07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності  

ПРН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними.  

ПРН09. 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.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється науково-

педагогічними працівниками кафедр у кількості 26 осіб, з яких 5 

докторів економічних наук, 19 кандидатів наук, 1 старший 

викладач та 1 асистент, усі кафедри є випусковими. 

Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 

освітньої складової освітньо-наукової програми є штатними 



співробітниками Вінницького національного аграрного 

університету, мають науковий ступінь і вчене звання та 

підтверджений рівень наукової і професійної активності. З метою 

підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування або підвищення 

кваліфікації. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчально-лабораторна база структурних підрозділів факультету 

обліку та аудиту дозволяє організовувати та проводити заняття з 

усіх навчальних дисциплін на достатньому рівні. Забезпеченість 

навчальними аудиторіями, комп’ютерними робочими місцями, 

мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся 

необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у 

гуртожитках відповідає вимогам та потребі. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  

Офіційний веб-сайт http://socrates.vsau.org містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі 

зареєстровані в університеті користувачі мають необмежений 

доступ до мережі Інтернет.  

В університеті функціонує автоматизована система управління 

«Сократ», в якій реалізовано підсистеми: бібліотека «Софія», 

«Репозиторій», АСУ відділ кадрів, АСУ Деканат, персональний 

кабінет викладача, персональний кабінет студента, система 

електронного тестування. 

Навчальний процес забезпечується навчально-методичними 

комплексами дисциплін, які містять методичні вказівки до 

практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи 

студентів, індивідуальні завдання практичної спрямованості; 

методичні матеріали до проходження практик, завдання для 

контролю знань (екзаменаційні білети, тестові завдання, 

комплексні контрольні роботи). Викладачі забезпечують видання 

авторських підручників, навчально-методичних посібників та 

монографій. 

Освітньо-професійну програму забезпечує наявність потужного 

бібліотечного фонду, що містить навчально-методичну та наукову 

літературу, а також вітчизняні та закордонні фахові періодичні 

видання відповідного та спорідненого профілю, в тому числі в 

електронному вигляді. Студенти мають можливість працювати як 

з традиційними (наявні навчальні та методичні посібники, 

періодика), так і з новітніми інформаційними ресурсами – 

електронними книгами, повнотекстовими, реферативними і 

наукометричними базами даних (у т.ч. Scopus, WoS), сховищами 

аудіо- і відео контенту. Електронно-бібліотечна система 

забезпечує студентам індивідуальний доступ із будь-якої точки, 

де існує Інтернет 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ВНАУ України та 

закладами вищої освіти України. 

http://socrates.vsau.org/


Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Реалізація міжнародної кредитної мобільності можлива на основі 

двосторонніх договорів між Вінницьким національним аграрним 

університетом та вищими навчальними закладами зарубіжних 

країн-партнерів, зокрема, угодами про співпрацю з якими можна 

ознайомитись за посиланням https://www.vsau.org/pro-

universitet/strukturni-pidrozdili/mizhnarodna-diyalnist 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливість навчання існує на загальних умовах за 

акредитованими освітніми програмами. 

 

 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти  

ОК 1  Методологія та організація наукових досліджень  4 Залік 

ОК 2 Ділова іноземна мова 3 Залік 

ОК 3 Інноваційний розвиток підприємства 6 Іспит 

ОК 4 Управління банківською діяльністю 6 Іспит 

ОК 5 Ринкова трансформація економіки регіону  3 Іспит 

ОК 6 Міжнародні розрахунки і валютні операції 6 Іспит 

ОК 7 Фінансовий менеджмент 5 Іспит 

ОК 8 Страховий менеджмент 5 Іспит 

ОК 9 Податковий консалтинг 6 Іспит 

ОК 10 Фінансові інновації 5 Іспит 

ОК 11 Виробнича практика 10 Залік 

ОК 12 Підготовка дипломної роботи 7 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 - 

Вибіркові компоненти* 

ВК 1 -6 Вибіркова дисципліна 4  

Загальний обсяг вибіркових компонент 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 

 *Здобувачу освіти надається право обирати дисципліни із запропонованого переліку, 

з яким можна ознайомитись на сайті кафедри Фінансів, банківської справи та страхування 

(https://www.vsau.org/fakulteti/fakultet-obliku-i-auditu/kafedra-finansiv-bankivskoii-spravi-ta-

straxuvannya) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 . Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I семестр 

 

II семестр 

 

III семестр 

ОК1. 

Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень 

ОК2. 

Ділова іноземна 

мова 

ОК3. 

Інноваційний 

розвиток 

підприємства 

ОК4. 

Управління 

банківською 

діяльністю 

ОК .11  

Виробнича 

практика 

ОК .12  

Підготовка 

дипломної 

роботи 

ОК 6. 

Міжнародні 

розрахунки і 

валютні операції 

ОК 7 

Фінансовий 

менеджмент 

ОК 8. 

Страховий 

менеджмент 

ОК9. 

Податковий 

консалтинг 

ОК10. 

Фінансові 

інновації 
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и
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3

0
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р
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и
т
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ОК 5. 

Ринкова 

трансформація 

економіки 

регіону 

ВК 2 

Управління фінансовою санацією 

підприємства 
Фінансовий інжиніринг 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами 

ВК 1 

Фінансово-економічна безпека 

фінансових установ 

Фінансова стратегія 

Інтелектуальна власність 

ВК 3 

Управління фінансовими ризиками 

Управління банківськими ризиками 
підприємства 

Корпоративне управління 

ВК 5 

Фінансовий моніторинг 

Ринок фінансових послуг 

Управління вартістю 

підприємства 

ВК 4 

Фінансова політика держави 

Бюджетний менеджмент 

Стратегічне управління 

підприємством 

ВК 6 

Управління комунікаціями, 

кнфліктами та етика бізнесу 
Стратегія ведення переговорів 

Корпоративна соціальна 

відповідальність 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» проводиться у формі  публічного захисту кваліфікаційної 

роботи та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження 

ступеня магістр із присвоєнням кваліфікації «Магістр фінансів, банківської справи та 

страхування». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних копметентностей компонентам освітньої програми 

 

Дисципліна ІНТ 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) 

ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 ЗК 9 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 ФК 6 ФК 7 ФК 8 ФК 9 

ОК 1 + +  + +       +     +   

ОК 2 +  +      +      +     

ОК 3 +     +  +   +       +  

ОК 4 +   +  +      +  +      

ОК 5 +    + +  +    +  +    +  

ОК 6 +    + +  +   +   +    +  

ОК 7 +  +      +    +   +    

ОК 8 +         +          

ОК 9 +      +   +          

ОК 10 +    + +  +   +  +       

ОК 11 + +  +   +        +  +   

ОК 12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 



 

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

програми 

 

Дисципліна 

Програмні результати навчання 

ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4 ПР 5 ПР 6 ПР 7 ПР 8 ПР 9 ПР 10 ПР 11 ПР 12 ПР 13 

ОК 1 + + + +  +    +    

ОК 2     +    +    + 

ОК 3 + +      + +  + +  

ОК 4 + + + +  +  +  + + +  

ОК 5  + +     + + + + +  

ОК 6 + + +     + +  + +  

ОК 7   +  +  +  + + + +  

ОК 8       +      + 

ОК 9     + + +  +    + 

ОК 10 + +     +  +  + +  

ОК 11 + + + + + +   + +   + 

ОК 12 + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 
 Гарант освітньої програми             _________________                          Лариса ВДОВЕНКО  

 


