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1. Профіль освітньої програми магістра зі спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
1 - Загальна інформація
Ступінь вищої освіти та Магістр, магістр з фінансів, банківської справи та страхування
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації

Цикл/рівень

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання
рік, 5 місяців

1

Акредитаційна комісія України на період 10 років. Акредитована в
2016 році. Сертифікат про акредитацію серія НД № 0588725 від 7 серпня
2017 року м. Київ.
Термін акредитації до 1 липня 2026 р.
НРК України - 7 рівень, Р(^-ЕНЕА - другий цикл, ЕС)Р-ЬІХ - 7 рівень

Передумови

Наявність бакалаврської підготовки

Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

2026 р
Нйр://р5Ш.есіи.иа/ик/о5УІ1:пі-рго8Ґаті/

2 - Мета освітньої програми
Формування загальних і пр офесійних компетенцій особистості, висококваліфікованого фахівця,
здатного вирішувати завда ння в галузі фінансів, банківської справи та страхування в сучасних
умовах та розвиток знань, умінь і навичок планової, організаційної, управлінської, аналітичної
роботи прикладного, іннов аційного та дослідницького характеру для вирішення складних і
нескладних завдань.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Орієнтація освітньої
програми

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування має оволодіти
сучасними методами наукових досліджень в галузі фінансів,
банківської справи та страхування, специфікою організації фінансової
діяльності підприємств, банків, страхових компаній, сучасним
методичним апаратом фінансового аналізу та планування фінансових
результатів діяльності підприємств та фінансових установ

Основний фокус
освітньої програми

Забезпечує отримання загальних та професійних знань, розумінь
фінансів, банківської справи та страхування, які мають універсальний
характер, здатність здійснювати дослідницьку та інноваційну
діяльність

Особливості програми

Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

Багатовекторна і інтегрована підготовка фахівців в галузі фінансів,
банківської справи та страхування, спрямованість навчання на
фінансове управління діяльністю інституційних одиниць секторів
економіки України різних форм власності та організаційно-правових
форм.
4 - Придатність до працевлаштування
Посади, пов'язані з фінансово-економічною,
аналітично-інформаційною діяльністю суб'єктів господарювання
різних форм власності та організаційно-правових форм (підприємствах,
їх об'єднаннях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах,
фіскальних органах,пенсійному фонді, казначействі, брокерських
конторах; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних,
юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва; менеджери
(управителі) у сфері фінансового лізингу; менеджери (управителі) у
сфері надання кредитів; менеджери (управителі) у сфері страхування
життя та заощаджень; менеджери (управителі) у сфері пенсійного
страхування; економісти; начальник планово-економічного відділу;
професіонал з депозитарної діяльності; професіонал з торгівлі цінними
паперами; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.
Можливості для продовження навчання на вищому рівні за програмою
другого циклу вищої освіти Р(2-ЕНЕА - третій цикл, ЕС)Р-ЬІХ - 8 рівень,
НРК - 8 рівень.
5 — Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Лекції, практичні заняття, самонавчання, проблемно-орієнтоване
навчання, інформаційно-комп'ютерні технології, переддипломна та
науково-дослідницька практика, підготовка магістерської роботи
Оцінювання

Модульний контроль, поточний контроль, ректорський контроль
іспити, заліки, захисти курсових робіт, захист магістерської роботи.
Оцінювання навчальних досягнень студентів: 4-бальна національна
шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева
національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна
6 — Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності (ЗК)

Здатність розв'язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної
діяльності з фінансів, банківської справи та страхування, здійснення
інноваційних підходів при невизначеністі умов і вимог
ЗК1 - Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний
і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та
знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та
управління в сферах фінансів, банківської справи та страхування.
ЗК2 - Здатність вільно володіти іноземною мовою як засобом
професійного
спілкування,
інструментом
підвищення
свого
професійного та особистісного рівня.
ЗКЗ Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та
інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та їх
використання у професійній діяльності з фінансів, банківської
справи та страхування і прийняття управлінських рішень.
ЗК4 - Здатність працювати самостійно і в команді з використанням
креативних підходів, налагоджувати
комунікаційні зв'язки та
міжособистісні взаємодії в професійній діяльності при вирішенні
поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї
професійної діяльності.

ЗК5 - Здатність здійснювати педагогічну діяльність з використанням
інноваційних освітніх технологій.
ЗК6 Здатність бути критичним та самокритичним,
нести
відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських
рішень.
ЗК7 - Здатність володіти інструментальними засобами дослідження,
отримання, зберігання, обробки економічної та фінансової інформації
та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.
ЗК8 - Здатність застосовувати навички публічних ділових
наукових комунікацій з використанням інформаційних технологій .
ЗК9 - Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання,
аналізу та синтезу економічної та фінансової інформації, її оцінювання і
вміння находити професійні рішення.
Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ФК1 - Здатність організовувати професійну діяльність в колективі;
уміння формулювати і делегувати професійні завдання; уміння
взаємодіяти з іншими особами для досягнення прийнятних рішень у
професійних питаннях.
ФК2 Здатність прогнозувати економічні
процесі у сфері
фінансових, банківських і страхових відносин; організовувати процеси
формування і використання бюджетів (кошторисів) різних рівнів;
забезпечувати ефективне фінансове управління, порядок фінансового
планування, обліку і звітності на підприємствах, в організаціях
установах.
ФКЗ - Здатність здійснювати аналітичну обробку фінансової звітності з
метою оцінки ефективності функціонування економічних суб'єктів;
здійснювати аналіз результатів фінансової діяльності; визначати
пріоритети в умовах обмежених ресурсів; розв'язувати нестандартні
задачі
ФК4 - Здатність здійснювати контроль за виконанням бюджетних
коштів, за обчисленням та сплатою податків і платежів, за виконанням
кошторисів бюджетних установ, за дотриманням правил надання
фінансових послуг, проведення ревізій, фінансового аудиту, за
дотриманням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.
ФК5 - Здатність проводити дослідження економічних процесів,
фінансових відносин, зовнішнього
і внутрішнього
середовища
суб'єктів господарювання, наукових основ організації фінансового
управління, здійснювати
аналіз результатів
дослідження
та
розробляти рекомендації щодо їх упровадження.
ФК6 - Здатність управляти фінансами, активами, персоналом,
фінансовими ризиками.
ФК7 - Здатність формувати та використовувати фінансову інформацію
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях
управління в цілях підвищення ефективності, результативності та
соціальної відповідальності бізнесу.
ФК8 - Здатність організовувати фінансовий, бюджетний процес та
регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з сучасними
вимогами.
ФК9 - Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні
підходи щодо організації фінансової діяльності та оптимізацп
фінансових результатів економічних суб'єктів.
ФК10 - Вміння читати фінансову звітність економічних суб'єктів,
інтерпретувати,
використовувати
відповідну інформацію для
прийняття оптимальних управлінських рішень.
ФК 11 - Здатність застосовувати методи і методики аналітичного
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратеги

розвитку економічних суб'єктів в умовах невизначеності, ризиків.
ФК12 - Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та
впроваджувати сучасні методи фінансової діяльності у відповідності зі
стратегічними цілями економічних суб'єктів.
ФК13 - Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у
сфері діяльності суб'єктів господарювання, органів державного
сектору.
ФК14 - Здатність здійснювати діяльність з консультування власників,
менеджерів економічних суб'єктів та інших користувачів інформації
у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Ф К 1 5 - Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення
актуальних завдань теорії, методики, організації, управління та
практики в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ФК16 - Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати
результати наукових робіт до оприлюднення.
ФК17 - Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи
наукових досліджень, спрямовані
на пізнання
досліджуваних
економічних явищ і процесів.
ФК18 - Здатність застосовувати отримані нові знання й практичні
пропозиції для розв'язання комплексних проблем у сфері фінансів,
банківської справи та страхування, а також адаптувати їх до умов
змінного середовища та вимог сталого розвитку.
7 — Програмні результати навчання
1РН1 - Знати теорію, методику і практику формування економічної і
фінансової інформації для сучасних і потенційних потреб управління
на всіх рівнях з урахуванням професійного судження.
ПРН2 - Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових і
професійних питань для підвищення свого фахового та особистісного
зівня.
ПРНЗ - Уміти організовувати, розвивати, моделювати
системи
фінансової діяльності і координувати діяльність персоналу з
урахуванням потреб фінансового менеджменту економічних суб'єктів
господарювання.
ПРН4 - Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір
та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання
економічної і фінансової
інформації
для
потреб
управління
економічними суб'єктами.
ПРН5 - Визначати інформаційні потреби користувачів економічної і
фінансової інформації в управлінні економічними суб'єктами, надавати
консультації управлінському персоналу щодо фінансової інформації.
ПРН6 - Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування
діяльності
економічних суб'єктів
господарювання
на
підставі
діючого податкового законодавства.
ПРН7 - Знати фінансову звітність за національними та міжнародними
стандартами економічних суб'єктів на
корпоративному
рівні,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для
прийняття управлінських рішень.
ПРН8 - Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та
зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію, тактику і фінансові
результати діяльності
економічних суб'єктів та визначають їх
економічну поведінку.
ПРН9 - Аналізувати економічну, фінансову та іншу інформацію для
формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських
рішень.
ПРН10 - Знати теоретичні, методичні та практичні положення

фінансових процесів, розробляти та оцінювати ефективність систем
фінансового
контролю,
використання
ресурсного
потенціалу
економічних суб'єктів.
ПРН11 - Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного
забезпечення системи фінансового контролю, використання ресурсного
потенціалу економічних суб'єктів та органів державного сектору з
урахуванням стратегії розвитку.
ПРН12 - Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських
інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування
в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
ПРН13 - Застосовувати наукові методи досліджень у сфері фінансів,
банківської справи, страхування і оподаткування та імплементувати
їх у професійну діяльність та господарську практику.
ПРН14 - Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації для
вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.
ПРН15-Обґрунтовувати
порядок
реалізації
адміністративноуправлінських функцій у сфері діяльності економічних суб'єктів,
органів державного сектору.
ПРН16 - Готувати і обґрунтовувати висновки для консультування
власників, менеджерів економічних суб'єктів та інших користувачів
інформації у сфері фінансів, банківської справи та страхування,
ПРН17 - Використовувати загальноприйняті норми поведінки і
моралі в міжособистісних відносинах, професійній і науковій
діяльності та підтримувати врівноважені
стосунки з членами
колективу (команди), споживачами, контрагентами.
ПРН18 - Вміти проектувати, планувати і проводити дослідницькі
роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне,
фінансове та кадрове забезпечення.
ПРН19 - Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації,
пов'язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
ПРН20 - Моделювати застосування методів наукових досліджень для
аналізу закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів
розвитку фінансів, банківської справи та страхування.
ПРН21 - Демонструвати власні думки, відстоювати власну позицію,
вміти дискутувати, демонструвати професійне ставлення до проблем
сталого розвитку економіки і фінансів та знаходити шляхи їх
вирішення.
ПРН22 - Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у
сфері теорії, методики, організації, управління та практики фінансів,
банківської справи та страхування, робити
науково-обґрунтовані
висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення.
8 - 1 'есурсне забезпечення реалізації програми
Розробники програми:
Кадрове забезпечення
1 доктор наук, 2 кандидати наук, доценти. Всі розробники є штатними
співробітниками
ДВНЗ
«Приазовський
державний
технічний
університет».
Гарант освітньої програми: - завідувач кафедри «Фінанси і банківська
справа», к.е.н., Омельченко Л.С.
- навчальні корпуси;
Матеріально-технічне
- гуртожитки;
забезпечення
- тематичні кабінети;
- комп'ютерні класи;
- пункти харчування;
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

-

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

- мультимедійне обладнання;
- спортивний зал, спортивні майданчики.
- офіційний сайт ПДТУ: ЬПр://рз1и.есІи.иа/икУ
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
- необмежений доступ до мережі Інтернет;
- наукова бібліотека, читальні зали;
- віртуальне навчальне середовище Моосіїе;
- пакет М8 ОШсе 365;
- корпоративна пошта;
- навчальні і робочі плани;
- графіки навчального процесу
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- навчальні та робочі програми дисциплін;
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів з дисциплін;
- програми практик;
- методичні вказівки щодо виконання курсових і магістерських робіт;
- критерії оцінювання рівня підготовки студентів;
- пакети комплексних контрольних робіт.
9 — Академічна мобільність
ПІДЕІИЩЄННЯ кваліфікації (стажування) науково-педагогічних
працівників у вітчизняних ВНЗ, закордоном.

