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II Загальна характеристика
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої
Магістр
освіти
07 Управління та адміністрування
Галузь знань
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність
«Фінанси і кредит»
Освітня програма
Обмеження щодо
Обмеження відсутні
форм навчання
Освітня
Магістр з фінансів і кредиту
кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї)
(тільки для
Не надається
регульованих
професій)
Ступінь: Магістр
Кваліфікація в
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та
дипломі
страхування
Освітня програма: «Фінанси і кредит»
Опис предметної
Об'єкти вивчення та діяльності: устрій, принципи й
області
механізми функціонування та розвитку фінансових
систем.
Цілі навчання: здобуття знань і умінь у сфері фінансів,
банківської справи та страхування на макро- і
мікрорівнях, що надасть можливість самостійно
здійснювати
дослідження
фінансових
систем,
розв'язувати складні спеціалізовані та управлінські
завдання,
наукові
і прикладні
проблеми
при
впровадженні інновацій в професійну діяльність у
динамічному середовищі.
Теоретичний зміст предметної області: ґрунтується
на теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають
тенденції і закономірності функціонування й розвитку
фінансів, банківської справи та страхування.
Методи, методики та технології: аналіз, синтез,
порівняння, моделювання, аналогія, системний підхід,
діалектика, абстрагування, конкретизація, історичний,
логічний,
планування,
оцінка,
калькуляція,
прогнозування, балансовий метод, спостереження,
фіксація,
групування,
систематизація,узагальнення,
інвентаризація, контроль.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційноаналітичні програмні продукти, системи та Інтернетз
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ресурси.
Продовження навчання на третьому освітньо-науковому
Академічні права
рівні вищої освіти, що відповідає 8-му кваліфікаційному
випускників
рівню НРК, у закладах вищої освіти і наукових установах
України та за кордоном. Набуття часткових кваліфікацій
за іншими спеціалізаціями в системі післядипломної
освіти.
Працевлаштування Випускник здатний виконувати таку професійну роботу
за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):
випускників (для
керівники підприємств, установ і організацій; керівники
регульованих
малих підприємств без апарату управління; менеджери
професій (управителі) підприємств, установ, організацій та їх
обов'язково)
підрозділів; інші професіонали; інші фахівці (Додаток А,
додаток Б)
III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Обсяг освітньої програми магістра на базі освітнього ступеня бакалавра
становить 90 кредитів ЄКТС.
Не менше 35% обсягу освітньої програми магістра спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю 073 Фінанси, банківська справа та страхування освітня
програма «Фінанси і кредит», які набуваються в процесі отримання ступеня
магістра.
IV Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та
компетентність практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та
страхування в ході професійної діяльності або у процесі
навчання, що передбачає застосування окремих методів і
положень
фінансової
науки
та
характеризується
невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу
вимог здійснення професійної або дослідницької діяльності.
Загальні
ЗК-01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
компетентності синтезу;
ЗК-02. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях;
ЗК-ОЗ. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні;
ЗК-04. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності);
4
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ЗК-05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК-06. Навички міжособистісної взаємодії;
ЗК-07. Здатність спілкуватися державною та іноземними
мовами як усно, так і письмово;
ЗК-08.
Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності;
ЗК-09. Здатність працювати в міжнародному просторі;
ЗК-10. Здатність працювати автономно;
ЗК-11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
СК-01. Науково - дослідна діяльність - здатність до обробки,
Спеціальні
аналізу та систематизації інформації з теми дослідження,
(фахові,
вибір методів і засобів вирішення задач дослідження,
предметні)
теоретичних
і
економетричних
моделей
компетентності розробка
досліджуваних процесів, явищ і об'єктів, які відносяться до
професійної діяльності, вміння оцінювати і інтерпретувати
отримані результати;
СК-02. Організаційні навички - здійснення фінансової,
банківської та страхової діяльності із врахуванням умов
ризику, прийняття рішень у складних непередбачуваних
умовах, вміння організовувати власний бізнес і досить
успішно здійснювати функції, пов'язані із його веденням;
СК-03. Комерційна складова - здатність до генерування
прибутку та створення чогось, що володіє вартістю,
отримання в нагороду грошей та непередбачуваного доходу,
вміння поєднувати різні види фінансової, банківської та
страхової діяльності з метою отримання найбільшої вигоди,
вміння знаходити і здійснювати спонсорство;
СК-04. Інноваційна діяльність - здатність здійснювати пошук
і вивчення нових можливостей, створення чогось нового в
контексті
дослідницької
роботи, уміння
об'єктивно
оцінювати та аналізувати наслідки впровадження інновацій
для організації та галузі;
СК-05. Аналітична складова - здатність до підготовки
аналітичних матеріалів для оцінки в галузі економічної
політики, здатність аналізувати
та
використовувати
різноманітні
джерела
інформації
для
проведення
економічних розрахунків, здатність складати прогнози
головних фінансово-економічних показників діяльності
підприємства, банку та страхової організації;
СК-06. Проектно-економічна діяльність - здатність до
самостійної підготовки завдань і розробки проектних рішень
з врахуванням фактору невизначеності, здатність оцінювати
ефективність проектів, здатність розробляти стратегії
поведінки економічних агентів на різноманітних фінансових
5
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ринках, в тому числі і міжнародних.
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
Програмні результати навчання
Знання
ПР 01. Відтворювати розуміння сутності процесу розвитку фінансової,
банківської та страхової діяльності суб'єктів господарювання та механізму
управління цими процесами.
ПР 02. Впорядковувати базові уявлення про розроблення стратегічних напрямів
формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку організації, забезпечення
її конкурентоспроможності.
ПР 03. Асоціювати процес створення креативної організації та розвитку
креативного середовища.
Уміння
ПР 04. Застосовувати базові уявлення про координацію фінансової діяльності
функціональних підрозділів підприємства, установи, організації будь-якого
виду діяльності.
ПР 05. Аналізувати фінансову діяльність підприємства, установи, організації.
ПР 06. Застосовувати сучасні уявлення про методологію наукових досліджень.
ПР 07. Установлювати конкурентні переваги підприємства на ринку банківської
установи та страхової організації.
ПР 08. Розробляти ефективну організаційну структуру управління організацією
з використанням векторів фінансових потоків.
ПР 09. Розробляти системи мотивування працівників у сфері фінансової,
банківської та страхової діяльності.
ПР 10. Організовувати ефективну систему моніторингу та контролю за
діяльністю підприємства-суб'єкта фінансової, страхової та банківської
діяльності.
ПР 11. Ідентифікувати масштаби та причини відхилень фактичних показників
результативності фінансової діяльності від планових.
ПР 12. Здійснювати діагностику фінансового стану підприємства.
ПР 13. Застосовувати прикладне програмне забезпечення (1С) при управлінні
фінансовими активами.
ПР 14. Використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні
фінансовою, банківською та страховою діяльністю.
ПР 15. Застосовувати методи і прийоми роботи фінансового менеджера для
здійснення професійного управління фінансовими активами суб'єктів
виробничо-господарської діяльності на основі знань специфіки проблем та
протиріч функціонування грошових потоків
ПР 16. Аналізувати і обчислювати основні економічні показників банківської та
страхової сфери.
ПР 17. Застосовувати сучасні методи системних досліджень у сфері управління
6
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економічними процесами.
ПР 18. Застосовувати знання та уміння в галузі інноваційного менеджменту
щодо формування комплексу фінансових інструментів для нововведень на
ринку, створення системи стратегічного фінансового менеджменту та
забезпечення інноваційного розвитку підприємства в динамічному ринковому
середовищі.
ПР 19. Формувати та оцінювати показники ефективності діяльності банківської
установи, страхової організації з урахуванням чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища.
ПР 20. Модифікувати знання про організації щодо наскрізного управління
фінансовими потоками.
Комунікація
ПР 21. Дискутувати, пояснювати, відтворювати результати своїх досліджень
іноземною мовою.
ПР 22. Використовувати вербальну здатність управляти інноваційним
проектом.
ПР 23. Аналізувати чинне законодавство у сфері фінансової, банківської та
страхової діяльності, захищати інтереси та права суб'єкта господарювання.
ПР 24. Пояснювати використання інструментальних засобів в управлінні
фінансово-інвестиційним проектом та залучення банківського кредитування до
освоєння коштів на виконання цього проекту.
Автономність / відповідальність
ПР 25. Розпізнавати стратегічні та тактичні цілі фінансово-інвестинійної
діяльності та розробляти комплекс заходів щодо їх досягнення.
ПР 26. Розпізнавати та визначати ризики фінансової, банківської та страхової
організації.
ПР 27. Адаптувати стратегію підприємства до змін умов зовнішнього
середовища.
ПР 28. Практикувати ефективну колективну роботу, здійснювати раціональну
організацію праці працівників у сфері професійної діяльності, навчати
основним теоретичним положенням та практичним умінням у галузі підлеглих
працівників у колективі.
ПР 29. Помічати, виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на
принципах корпоративної соціальної відповідальності.
ПР 30. Діяти автономно та бути самостійним в плануванні і реалізації проектів
на професійному рівні.
ПР 31. Нести відповідальність за розвиток професійних знань та демонструвати
вправність у володінні іноземною діловою мовою.
VI Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація здійснюється у формі:
здобувачів вищої
публічного захисту (демонстрації) магістерської
освіти
дипломної роботи.
Вимоги до
1. Магістерська дипломна робота дає змогу
7
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кваліфікаційної
роботи
(за наявності)

виявити рівень засвоєння студентом теоретичних
знань та практичної підготовки, здатність до
самостійної роботи на первинних посадах відповідно
до узагальненого об'єкта діяльності. її мета розв'язання комплексу наукових і прикладних
завдань відповідно до узагальненого об'єкта
діяльності
на
основі
застосування
системи
теоретичних знань і практичних навичок для
вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення
управління
на
підприємствах
різних
видів
економічної
діяльності,
ініціювання
до
впровадження інновацій у їх діяльність відповідно
до узагальненого об'єкта діяльності магістра зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування».
2. Тема роботи має відображати проблематику
функціональних напрямів управлінської діяльності і
конструюватися на основі виробничих функцій та
типових завдань діяльності, що формують складові
професійної компетентності магістра.
3. Виклад змісту кожного питання роботи має
бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним
та науково аргументованим. Робота має відповідати
таким вимогам і містити:
- системний аналіз проблеми відповідно до
предмета наукового дослідження;
- реальні обґрунтовані пропозиції щодо
вдосконалення
управлінської
діяльності
на
досліджуваному об'єкті, актуальні для впровадження
у практику суб'єктів господарювання;
- елементи наукової новизни з предмета
дослідження;
- бути належно оформленою і мати всі
необхідні супровідні документи.
4. Науковий
керівник
зобов'язаний
при
здійсненні
рубіжного
контролю
підготовки
магістерської дипломної роботи забезпечити її
перевірку на наявність порушення студентами
правил професійної етики, зокрема плагіату. Під
плагіатом розуміється наявність прямих запозичень
без відповідних посилань на всі друкарські й
електронні джерела, захищені раніше магістерські
дипломні роботи і дисертації. Виявлення плагіату - є
підставою для недопущення роботи до захисту (про
8
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дану перевірку студент попереджається завчасно при затвердженні теми та плану роботи).
5. Захист
дипломної
магістерської
роботи
відбувається прилюдно на відкритому засіданні
Екзаменаційної комісії.
Вимоги до
атестаційного/єдиного
державного
кваліфікаційного
екзамену (екзаменів)
(за наявності)
1. Оцінювання рівня якості підготовки магістра
Вимоги до публічного
здійснюють члени Екзаменаційної комісії на основі
захисту
встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і
(демонстрації)
шкали оцінювання.
(за наявності)
2. Об'єктом
оцінювання
якості
підготовки
магістра, є сукупність знань, умінь і навичок, набутих
компетенцій, відтворених у процесі виконання та
захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи.
3. Оцінювання рівня якості підготовки магістра
здійснюється членами Екзаменаційної комісії на
основі принципів: об'єктивності, індивідуальності,
комплексності, етичності, диференційованого та
компетентнісного підходу з урахуванням набутої
системи типових універсальних і спеціальних
професійних компетенцій за складовими: дотримання
Законів України та інших нормативних актів, що
регулюють господарську діяльність підприємств;
розширення комунікаційних зв'язків на рівні
господарюючих суб'єктів України; використання
методів економічного аналізу та планування
господарської
діяльності
на
туристичних
підприємствах
різних
форм
власності
та
організаційної побудови; визначення ефективності
технічних нововведень та елементів інфраструктури
підприємства; застосування сучасних інформаційних
технологій, методів прогнозування та моделювання
стратегії поведінки на ринку, обґрунтування
управлінських рішень.
4. Рівень якості підготовки магістра визначається
за системами оцінювання: Європейською кредитнотрансферною системою (ЄКТС) (за шкалою «А»,
«В», «С», «О», «Е», «РХ», «Р»); національною (за
шкалою
«відмінно»,
«добре»,
«задовільно»,
9
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«незадовільно»); системою ВНЗ (за 100-баловою
шкалою);
комплексною
(поєднання
ЄКТС,
національної системи та / або системи оцінювання
ВНЗ).
5. Критерії оцінювання рівня якості підготовки
магістра за результатами виконання і захисту
магістерської дипломної роботи наводяться у
Положенні про дипломну роботу та Методичних
рекомендаціях до виконання дипломної роботи,
варіативної компоненти стандартів вищої освіти
Вищого
навчального
закладу
Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
основні положення яких відповідають вимогам вищої
освіти.
6. Рішення щодо підсумкового оцінювання
приймається більшістю голосів членів ЕК за
результатами публічного захисту з урахуванням
висновків наукового керівника та рецензента.
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
В Університеті функціонує система забезпечення вищим навчальним
закладом 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 вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті
Університету, 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 та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти;
10
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9) інших процедур і заходів.
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний
Сертифікат 44003 0С>М08 Міжнародної мережі сертифікації (ІС>№1) і
Німецького органу сертифікації системи управління якості (ОС)8 ОтЬН) про
відповідність діяльності міжнародному стандарту 180 9001:2008.
У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
університет
економіки
і
торгівлі»
успішно
пройшов
проведено
ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління
якістю діяльності університету, що передбачав перехід системи управління
якістю діяльності університету на нову версію міжнародного стандарту 180
9001:2015 та на відповідність вимогам міжнародного стандарту 180 9001:2015.
З цією метою в університеті було проведено організаційну підготовка до
переходу на нові вимоги міжнародного стандарту, а також впровадження нової
лідерської парадигми та ризик-орієнтованого мислення.
У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав
сертифікати ІСЛЧеІ, 0(^8 і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та
використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного
стандарту 180 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року.
Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації
якості проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності
університету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо
підтвердження вдосконалення якості управління процесами діяльності в
університеті.
VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Загальноприйняті професійні стандарти - відсутні.
IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ (із змінами та
доповненнями)
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
Ьйр ://гакопЗ .гасіа. шзу.иаЛаууз/зЬоуу/1556-18.
2. Е 8 0 2015: Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти. 8іапсІагсІ8 апсі Оиісіеііпез Гог ()иаШу
Аззигапсе іп іЬе Еигореап Ні§Ьег Есіисаііоп Агеа (Е8С). - К.: ТОВ «ЦС», 2015. 32
с.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
ЬПр://іЬесі.оге.иа/ітаее8/рс1^5І:апс1аг(І8-ап(і-иісіе1іпе5 іог да іп йіе еЬеа 2015.рс1£
3. І8СЕБ (МСКО) 2011: Іпіегпаїіопаї 8їапсіагс1 Сіаззііїсаїіоп оґ Есіисаїіоп.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
Ьцр://уууууу.иі5.ипе8со.оге/е(іиса1іоп/сіоситет8/і5сес1-2011 - еп.рсІГ.
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4. Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти галузі освіти і навчання
І8СЕБ-Р (МСКО-Г) 2013:І8СЕБ Ріеісіз оґЕсІисаІіоп апсі Тгаіпіп§. [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: Ьцр://Лууууу.иі5.ипе5с0.0га/Е(іиса1і0п/Р0сишеп1;5/І5се(1ГіеШз-оІ'-едисаІіоп-Ігаіпіп^ - 2013.рсІ£
5. Національний класифікатор України ДК 003: 2010 «Класифікатор
професій»: Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (із
змінами відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 923 від
16.08.2012 р.).
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
==
ЬЦр://Ьг1і^а.сош/іпс1ех.рЬр?тос1и1е=погш Ьа5е&ор=уіеу/&і(1 433.
6. Національний класифікатор України ДК 009 : 2010 «Класифікація видів
економічної діяльності»: Наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р.
№ 457 (із змінами і доповненнями).
7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р.
№ 1187.
8. Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти
та процедури оцінки відповідності»: Закон України від 31.05.2007 р. № 1107-У.
9. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: Ьйр://гакоп4.гас1а.§оу.иа/1а\¥5/зЬо\у/1341-2011-п.
10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: Ьйр://2акоп4.гасіа.§оV. иа/1а\у з/з1іо\у/266-2015-п.
11. Про затвердження Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. №
65.
12.
Розроблення
освітніх
програм:
Методичні
рекомендації/
В.М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова/ за ред.
В. Г. Кременя. - К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. - 120 с.
13. Національний глосарій 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
Ьйр://іЬе(і.ог§.иа/іта§ез/ЬіЬ1іоІека/§1О55агіу_УІ5Ьа_озуі1;а_2014_Іетриз-оШсе.рс11'.
14. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти:
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 600.
15. Сучасні підходи до побудови освітніх програм: методичні матеріали Ю.В.
Холін, С.О. Кравцов, Т.О. Маркова. - Харків: ХНУ, 2014. - 35 с.
16. Щодо розробки стандартів вищої освіти: Лист Міністерства освіти і науки
України від 14.01.2016 р. № 1/9-14.
17. Щодо використання у практичній роботі Вищих навчальних закладів
англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Лист Міністерства освіти та
науки від 05.02.2016 р. № 1/9-64.
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Пояснювальна записка
Опис програми навчання
Термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістра зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
складає 1 рік і 4 місяці.
Освітня програма «Фінанси і кредит» орієнтована на підготовку
висококваліфікованих кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності 072 Фінанси,
банківська справа та страхування, котрі здатні вирішувати конкретні завдання
фінансової роботи на макро- та мікрорівнях.
Освітня програма «Фінанси і кредит» передбачає розвиток загальних та
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та
взаємозв'язку.
Освітня програма «Фінанси і кредит» передбачає виділення дисциплін
двох циклів: гуманітарної та соціально-економічної підготовки і професійної та
практичної підготовки, серед яких: нормативні та вибіркові навчальні
дисципліни; практична підготовка та підсумкова атестація (магістерська
дипломна робота та підсумкова атестація).
Загальний обсяг освітньої програми - 90 кредитів.

13
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Додаток А
Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітнього ступеня магістра
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування »
№
з/п
1
2

3

5

6
7
8

Назва і шифр професійної
Професійна назва роботи (посада)
групи
12. Керівники підприємств, установ та організацій
1210.1.
Керівники
підприємств
1210. Керівники підприємств
установ та організацій
установ та організацій
1229. Керівники інших основних 1229.1. Керівні працівники апарату
центральних
органів
державної
підрозділів
влади
1229.3. Начальник відділу (місцеві
органи державної влади, місцевого
самоврядування)
1231. Головний бухгалтер
1231. Керівники фінансових,
бухгалтерських, економічних,
1231. Головний економіст
юридичних та адміністративних 1231. Директор з економіки
підрозділів та інші керівники
1231. Директор фінансовий
1231 .Керівник
(директор,
виконавчий директор, начальник та
ін.) відповідного напряму діяльності
банківської установи
1231. Керівник (директор, начальник
та ін.) департаменту
1231. Керівник (директор, начальник
та
ін.)
департаменту
(центру,
відділення, дирекції, комплексу та
ін.) (банківська діяльність)
1231. Начальник фінансового відділу
13. Керівники малих підприємств без апарату управління
1312.Керівники малих
1312.Голова
кооперативу
підприємств без апарату
промислового
управління в промисловості
1312. Директор (керівник) малого
промислового підприємства (фірми)і
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх
підрозділів
1461.Менеджери (управителі) у
1461 .Менеджери (управителі) у сфері
сфері грошового посередництва грошового посередництва
1462.Менеджери (управителі) у
1462.Менеджери (управителі) у сфері
сфері фінансового лізингу
фінансового лізингу
1463 .Менеджери (управителі) у 1463 .Менеджери (управителі) у сфері
сфері надання кредитів
надання кредитів
14
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Назва і шифр професійної
Професійна назва роботи (посада)
групи
1465.Менеджери (управителі) у сфері
1465.Менеджери (управителі) у
страхування життя та заощаджень
сфері страхування життя та
заощаджень
10 1466. Менеджери (управителі) у 1466. Менеджери (управителі) у
сфері пенсійного страхування
сфері пенсійного страхування
1467.Менеджери (управителі) в
11 1467.Менеджери (управителі) в
допоміжній діяльності у сфері
допоміжній діяльності у сфері
фінансів
фінансів
12 1468. Менеджери (управителі) у 1468. Менеджери (управителі) у
допоміжній діяльності у сфері
допоміжній діяльності у сфері
страхування
страхування
13 1469. Менеджери (управителі) в 1469. Менеджери (управителі) в
інших
видах
фінансового
інших видах фінансового
посередництва
посередництва
14 1475. Менеджери (управителі) з 1475. Менеджери (управителі) з
права, бухгалтерського обліку,
права,
бухгалтерського
обліку,
досліджень ринку, вивчення
досліджень
ринку,
вивчення
суспільної думки, консультацій суспільної думки, консультацій з
з питань комерційної діяльності питань комерційної діяльності та
та управління
управління
II. Професіонали
15 2413. Професіонали, зайняті 2413.1
Наукові
співробітники
роботою з цінними паперами
(біржові операції)
2413.2
Професіонали
у
сфері
біржової діяльності
16 2414. Професіонали з питань 2414.1
Наукові
співробітники
фінансово-економічної безпеки (фінансово-економічна
безпека
підприємств,
установ
та підприємств, установ та організацій)
організацій
2414.2 Професіонали з фінансовоекономічної безпеки
17 2419. Професіонали у сфері
2419.3 Професіонали державної
державної служби, маркетингу,
служби
ефективності господарської
діяльності, раціоналізації
виробництва, інтелектуальної
власності та інноваційної
діяльності
18 2441. Професіонали в галузі 2441.1
Науковий
співробітник,
економіки
науковий співробітник-консультант
(економіка).
2441.2
Аналітик
(банківська
діяльність)
15

№
з/п
9
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№
з/п

Назва і шифр професійної
групи

Професійна назва роботи (посада)
2441.2 Аналітик з інвестицій
2441.2 Аналітик з кредитування
2441.2 Економіст з бухгалтерського
обліку та аналізу господарської
діяльності
2441.2 Економіст з планування
2441.2 Економіст з податків і зборів
2441.2 Економічний радник
2441.2 Консультант з економічних
питань
2441.2 Оглядач з економічних питань
Додаток Б

Магістр з фінансів та кредиту на первинних посадах самостійно виконує
переважно діагностичні та частково евристичні завдання, здійснює економічні
розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для
виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб
структурного підрозділу, де він працює. Відповідно до штатного розпису
підприємств, магістри з фінансів та кредиту можуть займати наступні посади:
Назви посад, які можуть займати магістри з фінансів та кредиту згідно з
штатними розписами підприємств, організацій, установ

№

Перелік юридичних осіб,
де працюватимуть
випускники університету

Перелік
структурних
підрозділів, у
яких мають
працювати
випускники

1.

Міністерство фінансів
України,
міські
фінансові
управління,
районні, міські (міст
обласного
підпорядкування),
районні
у
містах
фінансові управління

Всі управління
і відділи

2.

Державна
служба

Всі управління
і відділи

фіскальна
України,

16

Перелік посад, на яких
мають працювати
випускники університету

Головні:
економіст,бухгалтер,
ревізор-інспектор;
Старші: економіст,
бухгалтер, ревізорінспектор;
Провідні: економіст,
ревізор-інспектор,
спеціалісти,
економісти;економіст 1
категорії, ревізорінспектор та ін.
Головні, провідні, старші
контролери-ревізори,
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№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Перелік юридичних осіб,
де працюватимуть
випускники університету

державні
фінансові
служби
в
областях,
містах, у районах
Міністерства,
відомства, управління
та відділи
місцевих
державних
адміністрацій
і
виконавчих
комітетів
місцевих рад

Перелік
структурних
підрозділів, у
яких мають
працювати
випускники

Перелік посад, на яких
мають працювати
випускники університету

контролери-ревізори та ін.

Управління,
департамент
(відділи)

Підприємства
і
організації всіх галузей
сфери
матеріального
виробництва
різних
форм
власності
і
господарювання
Бюджетні організації і
установи

Відділи
фінансовий,
плановофінансовий,
фінансовомаркетинговий
Відділи:
фінансовий,
плановофінансовий,
бухгалтерія

Пенсійний
фонд
України,
Головні
управління Пенсійного
фонду
в,
областях,
управління Пенсійного
фонду
в
містах
і
районах
Державна
служба
зайнятості
України,
обласні,
міські
та
районні
центри
зайнятості
Фонд
соціального
страхування
з

Усі відділи і
служби

Усі відділи і
служби

Усі відділи
17

Головні: бухгалтери,
економісти, контролериревізори; провідні;
фінансовий, плановофінансовий, контрольноревізійний економісти,
контролери-ревізори;
старші; бухгалтери,
економісти та ін.
Зав. секторами, головні,
провідні, старший
економісти та ін.

Заступники начальника
відділу, головні:
бухгалтер, економіст;
провідні: бухгалтер,
економіст; старші:
бухгалтер, економіст та
ін.
Заступник начальника
відділу, головні:
бухгалтер, економіст;
провідні: бухгалтер,
економіст; та ін.

Заступник начальника
відділу, головні:
бухгалтер, економіст;
провідні: бухгалтер,
економіст; та ін.
Заступник начальника
відділу, головні:
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№

10.

11.

Перелік юридичних осіб,
де працюватимуть
випускники університету

тимчасової
втрати
працездатності,
виконавча
дирекція
Фонду,
виконавчі
дирекції
відділень
Фонду
в
областях,
містах, та районах
Фонд
соціального
страхування
від
нещасних випадків на
виробництві
та
професійних
захворювань
України,
виконавча
дирекція
Фонду,
виконавчі
дирекції
відділень
Фонду
в
областях,
районах
та
містах
обласного значення
Державне казначейська
служба України

12.

Управління Державного
казначейства України в
областях

13.

Районні
та
міські
відділення Державного
казначейства України

14

Державна
комісія
з
регулювання
ринків

Перелік
структурних
підрозділів, у
яких мають
працювати
випускники

Перелік посад, на яких
мають працювати
випускники університету

бухгалтер, економіст;
провідні: бухгалтер,
економіст; та ін.

Усі відділи

Заступник начальника
відділу, головні:
бухгалтер, економіст;
провідні: бухгалтер,
економіст; та ін.

Головний спеціаліст
Головний казначей
Провідний спеціаліст
Провідний казначей
Спеціаліст 1 категорії
Заступник начальник
відділу
Головний спеціаліст
Головний казначей
Провідний спеціаліст
Провідний казначей
Спеціаліст 1 категорії
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Головний казначей
Провідний спеціаліст
Провідний казначей
Спеціаліст 1 категорії
Департаменти і Начальник департаменту
управління
Заступник начальника
18

СВО ПУЕТ-2019

№

Перелік
структурних
підрозділів, у
яких мають
працювати
випускники

Перелік юридичних осіб,
де працюватимуть
випускники університету

фінансових
України

послуг

страхового
нагляду

15.

Комерційні банки

Відділи
економічної
безпеки

16.

Інвестиційні компанії

17.

Промислові
підприємства
об'єднання

Відділи
інвестицій та
економічної
безпеки
Відділи
інвестицій та
управління
ризиком

19.

Страхові
перестрахувальні
компанії

і

їх

і

Усі
функціональні
ВІДДІЛИ

19

Перелік посад, на яких
мають працювати
випускники університету

департаменту
Начальник управління
Заступник начальника
управління
Начальник відділу
Заступник начальника
відділу
Провідний спеціаліст
Спеціаліст
Провідний спеціаліст
відділу економічної
безпеки
Спеціаліст відділу
економічної безпеки
Провідний спеціаліст з
оцінки ризику
Спеціаліст з оцінки
ризику
Провідний спеціаліст
відділу управління
ризиком
Спеціаліст відділу
управління ризиком
Голова правління
Заступник голови
правління
Начальник департаменту
(управління)
Начальник відділу
Менеджер зі страхування
Провідний спеціаліст
Спеціаліст
Директор філії
(представництва)
Провідний менеджер
Оцінювач ризиків
(андеррайтер)
Провідний оцінювач
ризиків (провідний
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№

Перелік юридичних осіб,
де працюватимуть
випускники університету

Перелік
структурних
підрозділів, у
яких мають
працювати
випускники

20.

Брокерські компанії

Усі
функціональні
відділи

21.

Державний
накопичувальний
пенсійний
фонд
і
недержавні
пенсійні
фонди

Усі
функціональні
відділи

20

Перелік посад, на яких
мають працювати
випускники університету

андеррайтер)
Директор компанії
Заступник директора
компанії
Головний брокер
Начальник відділу
Провідний брокер
Брокер
Начальник департаменту
Заступник начальника
департаменту
Начальник управління
Заступник начальника
управління
Начальники відділів
Провідні спеціалісти
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Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньою програмою) компетентностей дескрипторам НРК.
Класифікація компетентностей за НРК

Знання

ЗК 1.
Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу

Методи, методологія та логіка
наукового пізнання

ЗК 2.
Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

Спеціалізовані концептуальні
знання, набуті у процесі
навчання та/або професійної
діяльності на рівні новітніх
досягнень

ЗК 3.
Здатність проведення досліджень
на відповідному рівні

Основні філософські та
загальнонаукові методології
науки про фінанси для
презентації результатів
наукових досліджень

Уміння
Загальні компетентності
Здатність критично мислити,
адекватно оцінювати свої
знання і застосовувати їх в
типових і складних ситуаціях,
що характеризуються
суперечливою або неповною
інформацією

Здатність використовувати
методи наукових досліджень у
сфері туризму для обробки та
інтерпретації професійної
інформації, отримувати факти
на основі спостережень,
наукового аналізу,
практичного досвіду та
спеціалізованих досліджень
Здатність формулювати
задачі, здійснювати їх
формалізацію та типізацію

21

Комунікація
Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків,
а також знань та пояснень, що
їх обґрунтовують, до фахівців
і нефахівців в типових і
складних ситуаціях, що
характеризуються
суперечливою або неповною
інформацією

Оволодіти, застосовувати та
приймати ефективні рішення,
для того щоб діяти належним
чином у практичних ситуаціях

Зрозуміле і недвозначне
донесення власних висновків
наукових досліджень, до
фахівців і нефахівців

Автономія та
відповідальність
Здатність самостійно
приймати рішення у складних
і непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
вичерпних знань про
внутрішні, невідчутні
властивості та ознаки
предметів дійсності,
безпосередньо не
відображеної у відчуттях і
сприйманні сутності, людина
одержує за допомогою
мислення - вищої, абстрактної
форми пізнання об'єктивної
реальності
Здатність самостійно
ідентифікувати проблеми які
виникають у професійній
сфері та нести
відповідальність за розвиток
професійного знання і практик

Здатність самостійно
ідентифікувати проблеми,
приймати рішення у складних
і непередбачуваних умовах
наукових досліджень,
надавати оцінку стратегічного
розвитку команди

СВО ПУЕТ-2019
Автономія та
відповідальність
Здатність самостійно
приймати рішення у складних
і непередбачуваних умовах
господарської діяльності на
основі спілкування з
експертами з інших галузей
знань/видів економічної
діяльності

Класифікація компетентностей за НРК

Знання

ЗК 4.
Здатність спілкуватися з
представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної
діяльності)

Знати основи наукових і
прикладних знань в області
фінансів і суміжних дисциплін

Здатність спілкуватися з
представниками інших
професійних груп різного
рівня з метою розв'язання
складних задач і проблем у
професійній сфері

Зрозуміле і недвозначне
донесення знань та пояснень,
що їх обґрунтовують, до
інших професійних груп
різного рівня

ЗК 5.
Здатність генерувати нові ідеї
(креативність)

Знати основні етапи та стадії
творчого процесу, розуміти
роль вірного формулювання
мети та завдань

Володіти стратегіями та
тактиками творчого процесу

Здатність висувати нові,
несподівані ідеї, самостійне
продукування іноземною
мовою

ЗК 6.
Навички міжособистісної
взаємодії

Розуміння важливих і
різнопланових проблем, для
того щоб діяти належним
чином у культурному
розмаїтті професійних та
академічних ситуацій

Приймати ефективні рішення,
для того щоб діяти належним
чином у культурному
розмаїтті професійних та
академічних ситуацій

Здатність визначити важливі
проблеми, для того щоб діяти
належним чином у
культурному розмаїтті
професійних та академічних
ситуацій

ЗК 7.
Здатність спілкуватися
державною та іноземними мовами як
усно, так і письмово

Вміти застосовувати
мовленнєві засоби для
вираження власної думки

Здатність породжувати щось
нове, раніше не відоме, на
основі осмислення вже
накопиченого досвіду та
формування нових комбінацій
знань, умінь, продуктів
Здатність передбачити
важливі і різнопланові
проблеми, для того щоб діяти
належним чином у
культурному розмаїтті
професійних та академічних
ситуацій
Здатність адекватно
формулювати власну думку у
межах програмного матеріалу

Відповідальність за точність і
коректність самостійного
висловлювання

ЗК 8.
Цінування та повага
різноманітності та мультикультурності

Привести до спільного
знаменника рідну та іноземну
культуру

Ефективно формувати
комунікаційну стратегію з
метою подолання
міжкультурних перешкод

ЗК 9.
Здатність працювати в
міжнародному контексті

Теорій міжнародного
співробітництва в професійній
діяльності на основі поваги
національної культури та
історії кожного народу та
основних інтересів кожної
країни

Здатність розуміти різні теорії
міжкультурної комунікації,
розробляти стратегію
подолання міжкультурних
перешкод
Здатність використовувати
професійні зв'язки для
зміцнення взаєморозуміння і
довіри між країнами

Знання мовленнєвих засобів,
щоб висловитись чітко, не
обмежуючи того, що він/вона
хоче сказати
Здатність виконувати роль
культурного посередника між
рідною культурою та
іноземною мовою

Уміння
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Створення на взаємній основі
якнайсприятливіших умов для
професійної діяльності,
організація технічної
співпраці, запровадження
загальних стандартів і
технологій

Відповідальність за розвиток
професійного знання і
практик, оцінку стратегічного
розвитку команди в
міжнародному контексті

СВО ПУЕТ-2019
Класифікація компетентностей за НРК
ЗК 10.

Здатність працювати автономно

ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та
підприємливість

СК 1. Здатність до обробки, аналізу та
систематизації інформації з теми
дослідження, вибір методів і засобів
вирішення задач дослідження, розробка
теоретичних і економетричних моделей
досліджуваних процесів, явищ і об'єктів,
які відносяться до професійної
діяльності, вміння оцінювати і
інтерпретувати отримані результати
СК 2. Здійснення фінансової,
банківської та страхової діяльності із
врахуванням умов ризику, прийняття
рішень у складних непередбачуваних
умовах, вміння організовувати власний
бізнес і досить успішно здійснювати
функції, пов'язані із його веденням

Знання
Застосовування отриманих
знань, набутого досвіду для
вираження власної думки,
критичного осмислення
проблем у професійній
діяльності та на межі
предметних галузей
Знання що охоплюють
здатність ідентифікувати
доступні можливості в
особистій, професійній
діяльності

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність
Самодисципліна, як важлива
умова досягнення успіху і
одна з цілей, до яких слід
прагнути на шляху
саморозвитку

Здатність щодо провадження
дослідницької та/або
інноваційної діяльності та
зосередження на головному
протягом тривалого періоду

Використання іноземних мов
у професійній діяльності

Здатність проактивного
управління проектами,
ефективне представлення і
ведення переговорів, а також
здібностей як в індивідуальній
роботі, так і у співпраці з
колективом. Вміння оцінити й
визначити власні сильні й
слабкі сторони, ризики і
вміння ризикувати в
обгрунтованих випадках

Підприємницька установка
характеризується
ініціативністю, активністю,
незалежністю й
інноваційністю як в
особистому і суспільному
житті, так і в роботі. Вона
також охоплює мотивацію й
рішучість у реалізації
особистих і спільних цілей - у
приватному житті та на
робочому місці

Схильність і бажання
керуватися принципами
соціальної справедливості; та
уміння брати на себе
відповідальність

Аналізувати чинне
законодавство у сфері
фінансової, банківської та
страхової діяльності,
захищати інтереси та права
суб'єкта господарювання

Розпізнавати стратегічні та
тактичні цілі фінансовоінвестиційної діяльності та
розробляти комплекс заходів
щодо їх досягнення

Аналізувати чинне
законодавство у сфері
фінансової, банківської та
страхової діяльності,
захищати інтереси та права
суб'єкта господарювання

Розпізнавати та визначати
ризики фінансової,
банківської та страхової
організації

Спеціальні (фахові) компетентності
Відтворювати розуміння
Аналізувати фінансову
сутності процесу розвитку
діяльність підприємства,
фінансової, банківської та
установи, організації
страхової діяльності суб'єктів
Здійснювати діагностику
господарювання та механізму
фінансового стану
управління цими процесами
підприємства
Модифікувати знання про
організації щодо наскрізного
управління фінансовими
потоками
Впорядковувати базові
Застосовувати базові уявлення
уявлення про розроблення
про координацію фінансової
стратегічних
діяльності функціональних
напрямів формування
підрозділів підприємства,
фінансово-інвестиційної
установи, організації будьмоделі розвитку організації,
якого виду діяльності
забезпечення її
конкурентоспроможності
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Знання

Уміння

СК 3. Здатність до генерування
прибутку та створення чогось, що
володіє вартістю, отримання в нагороду
рошей та непередбачуваного доходу,
вміння поєднувати різні види фінансової,
банківської та страхової діяльності з
метою отримання найбільшої вигоди,
вміння знаходити і здійснювати
спонсорство

Відтворювати розуміння
сутності процесу розвитку
фінансової, банківської та
страхової діяльності суб'єктів
господарювання та механізму
управління цими процесами

Установлювати конкурентні
переваги підприємства на
ринку банківської установи та
страхової організації
Розробляти системи
мотивування працівників у
сфері фінансової, банківської
та страхової діяльності
Застосовувати методи і
прийоми роботи фінансового
менеджера для здійснення
професійного управління
фінансовими активами
суб'єктів виробничогосподарської діяльності на
основі знань специфіки
проблем та протиріч
функціонування грошових
потоків

Пояснювати використання
інструментальних засобів в
управлінні фінансовоінвестиційним проектом та
залучення банківського
кредитування до освоєння
коштів на виконання цього
проекту

СК 4. Здатність здійснювати пошук і
вивчення нових можливостей, створення
чогось нового в контексті дослідницької
роботи, уміння об'єктивно оцінювати та
аналізувати наслідки впровадження
інновацій для організації та галузі.

Асоціювати процес створення
креативної організації та
розвитку креативного
середовища

Застосовувати сучасні
уявлення про методологію
наукових досліджень
Організовувати ефективну
систему моніторингу та
контролю за
діяльністю підприємствасуб'єкта фінансової, страхової
та банківської
діяльності
Використовувати сучасні
інформаційні технології в
управлінні
фінансовою,банківською та
страховою діяльністю
Застосовувати знання та
уміння в галузі інноваційного
менеджменту щодо
формування комплексу

Використовувати вербальну
здатність управляти
інноваційним проектом
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Автономія та
відповідальність
Адаптувати стратегію
підприємства до змін умов
зовнішнього середовища

Практикувати ефективну
колективну роботу,
здійснювати раціональну
організацію праці працівників
у сфері професійної
діяльності, навчати основним
теоретичним положенням та
практичним умінням у галузі
підлеглих працівників у
колективі
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Знання

СК 5.
Здатність до підготовки
аналітичних матеріалів для оцінки в
галузі економічної політики, здатність
аналізувати та використовувати
різноманітні джерела інформації для
проведення економічних розрахунків,
здатність складати прогнози головних
фінансово-економічних показників
діяльності підприємства, банку та
страхової організації

Відтворювати розуміння
сутності процесу розвитку
фінансової, банківської та
страхової діяльності суб'єктів
господарювання та механізму
управління цими процесами

СК 6.
Здатність до самостійної
підготовки завдань і розробки проектних
рішень з врахуванням фактору
невизначеності, здатність оцінювати
ефективність проектів, здатність
розробляти стратегії поведінки
економічних агентів на різноманітних
фінансових ринках, в тому числі і
міжнародних

Асоціювати процес створення
креативної організації та
розвитку креативного
середовища

Уміння
фінансових інструментів для
нововведень на ринку,
створення системи
стратегічного фінансового
менеджменту та забезпечення
інноваційного розвитку
підприємства в динамічному
ринковому середовищі
Ідентифікувати масштаби та
причини відхилень фактичних
показників
результативності фінансової
діяльності від планових
Застосовувати прикладне
програмне забезпечення (1С)
при управлінні
фінансовими активами
Аналізувати і обчислювати
основні економічні показників
банківської та страхової сфери
Розробляти ефективну
організаційну структуру
управління організацією з
використанням векторів
фінансових потоків
Застосовувати сучасні методи
системних досліджень у сфері
управління економічними
процесами
Формувати та оцінювати
показники ефективності
діяльності банківської
установи, страхової
організації з урахуванням
чинників зовнішнього та
внутрішнього середовища
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Автономія та
відповідальність

Аналізувати чинне
законодавство у сфері
фінансової, банківської та
страхової діяльності,
захищати інтереси та права
суб'єкта господарювання

Діяти автономно та бути
самостійним в плануванні і
реалізації проектів на
професійному рівні

Дискутувати, пояснювати,
відтворювати результати своїх
досліджень іноземною мовою

Нести відповідальність за
розвиток професійних знань
та демонструвати вправність у
володінні іноземною діловою
мовою
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Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою) результатів навчання та
компетентностей
Компетентності
Загальні компетентності

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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СК-06

+

+

+

СК-05

+

+

+

СК-04

+

+

+

СК-03

СК-01

+

ЗК-10

ЗК-09

ЗК-08

ЗК-07

ЗК-06

+

ЗК-05

+

ЗК-04

СЛ
о1
«го

ЗК-11

Здатність розв'язувати складні
задачі і проблеми у певній
галузі професійної діяльності
або у процесі навчання, що
передбачає проведення
досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог

ЗК-02

1. Розробляти заходи щодо ефективного
управління охороною працею, поліпшення умов
праці та цивільного захисту з урахуванням
досягнень науково-технічного прогресу та
міжнародного досвіду
2. Формувати на підприємстві правову
культуру, набути компетенції щодо розуміння
особливостей, основних понять, категорій,
інститутів та галузей міжнародного права
3. Формулювати наукові проблеми, робочі
гіпотези та визначати дослідницькі завдання;
підбирати адекватні методи наукового
дослідження з метою вирішення дослідницьких
завдань. Застосовувати сучасні уявлення про
методологію наукових досліджень.
4. Відтворювати розуміння сутності процесу
розвитку фінансової, банківської та страхової
діяльності суб'єктів господарювання та
механізму управління цими процесами
5. Впорядковувати базові уявлення про
розроблення стратегічних напрямів формування
фінансово-інвестиційної моделі розвитку
організації, забезпечення її
конкурентоспроможності
6. Асоціювати процес створення креативної
організації та розвитку креативного середовища
7. Застосовувати базові уявлення про
координацію фінансової діяльності
функціональних підрозділів підприємства,
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13. Застосовувати методи і прийоми роботи
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установи, організації будь-якого виду діяльності
8. Аналізувати фінансову діяльність
підприємства, установи, організації.
Ідентифікувати масштаби та причини відхилень
фактичних показників результативності
фінансової діяльності від планових. Здійснювати
діагностику фінансового стану підприємства..
9. Аналізувати і обчислювати основні
економічні показників банківської та страхової
сфери. Формувати та оцінювати показники
ефективності діяльності банківської установи,
страхової організації з урахуванням чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища
10. Установлювати конкурентні переваги
підприємства на ринку банківської установи та
страхової організації. Розробляти ефективну
організаційну структуру управління
організацією з використанням векторів
фінансових потоків.
11. Розробляти системи мотивування
працівників у сфері фінансової, банківської та
страхової діяльності. Організовувати ефективну
систему моніторингу та контролю за діяльністю
підприємства-суб'єкта фінансової, страхової та
банківської діяльності.
12. Застосовувати прикладне програмне
забезпечення (1С) при управлінні фінансовими
активами. Використовувати сучасні
інформаційні технології в управлінні
фінансовою, банківською та страховою
діяльністю. Застосовувати сучасні методи
системних досліджень у сфері управління
економічними процесами.
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ЗК-04

ЗК-02

фінансового менеджера для здійснення
професійного управління фінансовими активами
суб'єктів виробничо-господарської діяльності на
основі знань специфіки проблем та протиріч
функціонування грошових потоків.
Застосовувати знання та уміння в галузі
інноваційного менеджменту щодо формування
комплексу фінансових інструментів для
нововведень на ринку, створення системи
стратегічного фінансового менеджменту та
забезпечення інноваційного розвитку
підприємства в динамічному ринковому
середовищі.
14. Модифікувати знання про організації щодо
наскрізного управління фінансовими потоками.
Розпізнавати стратегічні та тактичні цілі
фінансово-інвестиційної діяльності та
розробляти комплекс заходів щодо їх
досягнення..
15. Пояснювати використання інструментальних
засобів в управлінні фінансово-інвестиційним
проектом та залучення банківського
кредитування до освоєння коштів на виконання
цього проекту
16. Дискутувати, пояснювати, відтворювати
результати своїх досліджень іноземною мовою.
Нести відповідальність за розвиток професійних
знань та демонструвати вправність у володінні
іноземною діловою мовою
17. Практикувати ефективну колективну роботу,
здійснювати раціональну організацію праці
працівників у сфері професійної діяльності,
навчати основним теоретичним положенням та
практичним умінням у галузі підлеглих
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працівників у колективі.
18. Помічати, виявляти і вирішувати етичні
проблеми, ґрунтуючись на принципах
корпоративної соціальної відповідальності.
19. Діяти автономно та бути самостійним в
плануванні і реалізації проектів на професійному
рівні.
20. Поглибити і закріпити здобуті теоретичні
знання; сформувати навички і вміння щодо
специфіки освітньої діяльності у вищому
навчальному закладі
21. Узагальнити знання і навички роботи
студентів за фахом та зібрати інформаційні
довідкові матеріали для виконання магістерської
роботи
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Таблиця 3.
Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час
за циклами підготовки.
Максимальний навчальний
час за циклами (акад.
Цикл підготовки
год./кредитів)
Обов'язкові навчальні дисципліни
1110/37
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та
180/6
соціально-економічної підготовки (ОГСЕП)
Цикл професійної та практичної підготовки
930/31
(ОШШ)
Вибіркові навчальні дисципліни
690/23
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та
90/3
соціально-економічної підготовки (ОГСЕП)
Вибірковий блок 1
Цикл професійної та практичної підготовки
600/20
(ВППП)
Вибірковий блок 1
Вибірковий блок 2
Вибірковий блок 3
Вибірковий блок 4
Практична підготовка (ПП)
360/12
Підсумкова атестація (ПА)
540/18
Разом
2700/90

ЗО

СВО ПУЕТ-2019

Таблиця 4.
Перелік навчальних дисциплін освітньо-професшної програми за циклами
№
з/п

Назва навчальної дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
Ділова іноземна мова
1.
2. Основи лідерства
Цикл професійної та практичної підготовки
3. Банківський менеджмент
4. Курсова робота зі спеціальності
5. Податковий менеджмент
Ринок фінансових послуг
6.
7. Страховий менеджмент
8. Фінансовий менеджмент
9. Методика та організація наукових досліджень
Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
Вибірковий блок 1
10. Бізнес-етика та ділові комунікації в сфері фінансів
Ділове спілкування як засіб управлінського впливу в сфері
фінансів, банківської справи та страхування
Цикл професійної та практичної підготовки
Вибірковий блок 1
11. Бюджетний менеджмент
Бюджетна політика та управління фінансами
Вибірковий блок 2
12. Управління фінансовою санацією підприємства
Фінансово-економічна безпека підприємства
Вибірковий блок 3
Проектування інформаційних систем в сфері фінансів,
банківської справи та страхування
13. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських
рішень в сфері фінансів, банківської справи та страхування
Вибірковий блок 4
14. Фінансовий контролінг
Фінансовий моніторинг
Вибірковий блок 5
31

Максимальна
кількість навч.
годин / кредитів
вивчення
дисципліни

1110/37
180/6
90/3
90/3
930/31
180/6
30/1
150/5
180/6
150/5
150/5
90/3
690/23
90/3

90/3
600/20
120/4

120/4

120/4

120/4
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№
з/п

Назва навчальної дисципліни

15. Фінансове планування і прогнозування
Фінансова аналітика
Практична підготовка
16. Виробнича переддипломна практика
Підсумкова атестація
17. Дипломна магістерська робота
Підсумкова атестація
Загальна кількість годин навчальних занять
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Максимальна
кількість навч.
годин / кредитів
вивчення
дисципліни

120/4
360/12
360/12
540/18
495/16,5
45/1,5
2700/90

