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Профіль освітньо-професійної програми 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ І ФІНАНСАМИ БІЗНЕСУ 

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука». 

Економічний факультет  

Кафедра економіки та фінансів 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Управління державними фінансами і фінансами бізнесу 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр  

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Освітня програма – Управління державними фінансами і 

фінансами бізнесу 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1рік 6 місяців 

Наявність акредитації Акредитація спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування (магістр) 

(Рішення АКУ від 26 квітня 2017 р. протокол № 125)  

Сертифікат: Серія НІ №1893642 

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

EQF-LLL – 7 рівень. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра 

Мови викладання  Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До повного завершення періоду навчання або наступного 

оновлення програми 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

www.megu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в ході професійної 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. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 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 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9y_TruPPlAhWOxIsKHRenDh0QFjAAegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.megu.edu.ua%2F&usg=AOvVaw3F7MU4AShw8Q9I0m1c6Luq


технології фінансової науки і практики.  

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та 

системи. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра спрямована на здобуття 

фундаментальних, професійно орієнтованих знань та умінь, 

загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, що 

дозволяють ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і 

практичні проблеми у сфері фінансів, банківської справи, 

страхування 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Ключові слова: державні фінанси, фінанси бізнесу, банківські 

операції, страхування, фінансовий аналіз. 

Особливості програми 

Інтеграція знань та практичних навичок щодо сучасних 

напрямів економічної науки урахуванням потреб та 

особливостей розвитку регіонального ринку праці 

4 – Придатність випускників до працевлаштування 

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність у сфері управління організаціями та їх 

підрозділами за невизначеності умов і вимог.  

Випускник здатний виконувати таку професійну роботу за 

такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003:2010): керівники 

підприємств, установ і організацій; керівники малих 

підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) 

підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; викладачі; 

інші професіонали; інші фахівці. 

Місця працевлаштування: суб’єкти господарювання усіх форм 

власності та організаційно-правових форм, державні установи, 

неприбуткові організації 

Подальше навчання Магістр може продовжувати навчання на освітньому і 

науковому ступені доктора філософії, підвищувати 

кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Викладання та навчання здійснюється на засадах 

студентоцентрованого, проблемно-орієнтованого, 

міждисциплінарного підходів. Викладання проводиться з 

використанням інтерактивних методів навчання у вигляді 

лекцій, практичних занять, семінарів, консультацій, 

виробничої та переддипломної практик, підготовки 

кваліфікаційної роботи магістра. 

Оцінювання Поточне усне та письмове оцінювання, тестовий контроль, 

презентація індивідуальних робіт, есе, захист звітів з практик, 

підсумковий контроль (екзамени, заліки), захист 

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).  

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

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.   

7 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований                             
у термінах результатів 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 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. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Реалізація програми забезпечується фахівцями високої 

кваліфікації, які мають досвід навчально-методичної, науково-
дослідної та практичної роботи відповідно до спеціальності та 
вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти (постанова КМУ від 30.12.2015 р. №1187). 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам, 
визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої 
діяльності закладів освіти (навчальні корпуси, гуртожитки, 

тематичні кабінети, бібліотека, комп’ютерні класи, 
мультимедійне обладнання, спортивний зал, басейн). 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає 

вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження 
освітньої діяльності закладів освіти (наявність у бібліотеці 
університету фахових періодичних видань відповідного або 

спорідненого профілю, офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про нього; електронного 
ресурсу закладу освіти, на якому розміщені навчально-
методичні матеріали з дисциплін навчального плану). 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках 

міжуніверситетських договорів про встановлення науково-

освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти 

і науки 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані 

(Угорщина), Університет імені Марії Кюрі Склодовської 

(Польща), Великопольська Вища Школа Соціально-

Економічна (Польща), Барановицький державний університет 

(Білорусь), Економічний університет в Братиславі (Словакія), 

Поліський державний університет (Білорусь), Вища школа 

Вісмар, Університет прикладних наук технологій, бізнесу та 

дизайну (Німеччина), Краківська Академія імені Анджея 

Фрича Моджевського (Польща), Університет імені Томаса 

Бата (Чехія) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Згідно з ліцензією передбачається підготовка іноземців та осіб 

без громадянства  

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОПП  
 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількіст

ь 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень 3 залік 

ОК 2. Методика викладання економічних дисциплін у ВНЗ 3 залік 

ОК 3. Виробнича практика 9 екзамен 

ОК 4. Переддипломна практика 9 екзамен 

ОК 5. Кваліфікаційна робота 6 захист 

ОК 6. Антикризове управління фінансами підприємств 3 екзамен 

ОК 7. Стратегічне управління підприємством 4 екзамен 

ОК 8. Регулювання ЗЕД 3 екзамен 

ОК 9. Державне регулювання зайнятості 3 екзамен 

ОК 10. Державний фінансовий контроль 4 екзамен 

ОК 11. Фінансовий контролінг 3 залік 

ОК 12. Фінансовий менеджмент 5 екзамен 

ОК 13. Податковий менеджмент 4 екзамен 

ОК 14. Бюджетний менеджмент 4 екзамен 

ОК15. Управління фінансовою системою 4 залік 

ОК16. Ринок фінансових послуг 3 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67 

ВАРІАТИВНІ КОМПОНЕНТИ ОП 

Вибірковий блок 1 

ВК 1. Управління державним боргом 4 залік 

ВК 2. Місцеві фінанси 4 залік 

ВК 3. Центральний банк і грошово-кредитна політика 3 екзамен 

ВК 4. Соціальне страхування 3 залік 

Вибірковий блок 2 

ВК 1. Управління змінами 4 залік 

ВК 2. Господарське право 4 залік 

ВК 3. Державне регулювання підприємницької діяльності 3 екзамен 

ВК 4. Фінансове право 3 залік 

 Вибіркові компоненти ОП 

ВК 5 Дисципліна на вибір 2 семестру (1 дисципліна) 3 залік 

ВК 6 Дисципліна на вибір 2 семестру (1 дисципліна) 3 залік 

ВК 7 Дисципліна на вибір 3 семестру (1 дисципліна) 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Структурно-логічна схема ОП. 

 

 

 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

Методика викладання 

економічних 

дисциплін у ВНЗ 

Державний 

фінансовий контроль  

 

Фінансовий 

менеджмент 

Вибір за блоком 

Податковий 

менеджмент  

 

Виробнича практика 

Бюджетний 

менеджмент 

Фінансовий контролінг 

Вибір за блоком 

 

Вибір з переліку 

 

 

Переддипломна 

практика 

Антикризове 

управління фінансами 

підприємств  

 

Випускна 

кваліфікаційна  

робота 

Державне регулювання 

зайнятості 

Вибір за блоком 

 

 

Стратегічне управління 

підприємством 

 

Регулювання ЗЕД 

1 семестр 

Вибір з переліку 

 

 

2 семестр 3 семестр 

Управління 

фінансовою системою 

 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістра освітньо-професійної 

програми «Управління державними фінансами і фінансами бізнесу» спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування проводиться у формі захисту 

випускної кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням 

кваліфікації: «Магістр фінансів, банківської справи та страхування». 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або 

проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що потребує 

здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, 

фабрикації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу 

вищої освіти або його підрозділу. 

Атестація здійснюється відкрито та публічно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньої програми 

 

К
о

м
п

е
т
е
н

т
н

о
с
т
і Нормативні дисципліни 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

О
К

 1
3
 

О
К

 1
4
 

О
К

 1
5
 

ЗК01 ●               

ЗК02                

ЗК03 ● ●              

ЗК04 ●               

ЗК05 ●      ●  ●    ● ●  

ЗК06            ●    

ЗК07            ● ● ●  

ЗК08                

ЗК09                

СК01   ● ●            

СК02        ●   ●    ● 

СК03       ●  ●   ● ● ●  

СК04      ● ● ● ● ●    ● ● 

СК05                

СК06      ●    ●     ● 

СК07  ●        ● ●     

СК08            ● ●   

СК09                

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН)  

відповідним компонентам освітньої програми 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
и

 

н
а

в
ч

а
н

н
я

 

Нормативні дисципліни 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

О
К

 1
3
 

О
К

 1
4
 

О
К

 1
5
 

РН 
01 

●  ●             

РН 

02 
● ●  ●       ●     

РН 

03 
     ● ● ● ● ●      

РН 

04 
 ●      ● ● ●      

РН 

05 
              ● 

РН 
06 

● ● ● ● ● ●      ● ● ● ● 

РН 
07 

        ●       

РН 

08 
         ●      

РН 

09 
           ● ● ● ● 

РН 

10 
      ●   ● ●     

РН 

11 
     ● ●         

РН 
12 

      ● ● ●  ● ● ● ●  

РН 
13 

  ● ● ●           

 

 

 


	c2fa8868b88cb4528628573f9264cdebd8562fadbeb75f764ca51c4122fb07e9.pdf
	c2fa8868b88cb4528628573f9264cdebd8562fadbeb75f764ca51c4122fb07e9.pdf

