
Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування  
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Київський національний університет технологій та дизайну, 

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки 

Ступінь вищої освіти та 

кваліфікація мовою 

оригіналу 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітня програма – Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Сертифікат акредитації спеціальності ___ № _____ від _____ 

201_ р. Термін дії до 1 липня 20__ р.  

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень 

Передумови Ступінь бакалавра, або ОКР спеціаліста 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
До 1 липня 2024 р. 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

http://knutd.com.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/4928/ 

2 – Мета освітньої програми 

Метою програми є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних 

фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками управління у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також вміннями проводити наукові 

дослідження з використанням сучасних підходів, методів і технологій фінансового 

менеджменту для вирішення наукових та прикладних завдань з урахуванням вимог 

динамічного середовища ведення бізнесу.      

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

напрям 

 

Програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей 
щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності. 
Обов’язкові навчальні модулі – 75 %, з них: дисципліни загальної 
підготовки – 6 %, професійної підготовки – 50 %, практична 
підготовка – 12 %, вивчення іноземної мови – 6 %, дипломне 
проектування – 26 %. Дисципліни вільного вибору студента – 25 %. 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма для магістра 

Фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації  

Загальна програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» - 

акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну 

діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, 

підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань 

фінансового менеджменту у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, що передбачає визначену зайнятість і можливість 

подальшої освіти й кар’єрного зростання: здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (Ph.d) за науковими програмами. 

Назва освітньої програми: Фінансовий менеджмент у сфері 

бізнесу. Передбачено набуття знань з управління фінансово-

кредитною, фінансово-економічною, організаційною, контрольно-

аналітичною діяльністю суб’єктів господарювання. 



Особливості 

освітньої програми 

Акцентами програми є: 

поглиблені знання методів та технологій фінансового менеджменту у 

сфері бізнесу; навчання та розвиток сучасних фінансистів, 

ініціативних та здатних до швидкої адаптації до змін та ризиків, що 

виникають у динамічному середовищі ведення бізнесу.  

Програма реалізується у активному дослідницькому середовищі, є 

мобільною за програмою «Подвійний диплом». 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістри з фінансів, банківської справи та страхування за освітньою 

програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» підготовлені 

для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, 

аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, 

в установах Національного і комерційних банків (інспектор 

кредитний), на підприємствах і об'єднаннях різних видів економічної 

діяльності, незалежно від форм власності і організаційного 

формування (фахівець з корпоративного управління, фахівець з 

управління активами, фахівець з фінансово-економічної безпеки), у 

страхових компаніях (агент страховий, страхувальник, експерт-

консультант із страхування), інвестиційних фондах і компаніях 

(фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, 

фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів), брокерських 

конторах (брокер, дилер, маклер біржовий, оцінювач, оцінювач 

(експертна оцінка майна), оцінювач-експерт), фінансових службах 

держадміністрації (головний державний податковий інспектор, 

державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий), у 

науково-дослідних установах тощо. 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої 

форми. 

Подальше 

навчання 

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-

пізнавальний характер.  

Практичні проводяться в малих групах з використанням кейс-

методу, ситуаційних завдань, ділових ігор, презентацій із 

застосуванням сучасних професійних програмних засобів.  

Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної 

роботи здійснюється через університетське Модульне середовище 

освітнього процесу.  

Акцент робиться на особистістому саморозвитку, груповій роботі, 

умінні презентувати результати роботи, що сприяє формуванню 

розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти 

протягом життя. 

Оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація 

проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з практики. 

Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація – 

підготовка та захист дипломної магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування в процесі професійної діяльності 

або навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення 

інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог до 

професійної, навчальної або дослідницької діяльності. 



Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні, 

генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК 5 Здатність працювати в міжнародному контексті, спілкуватися 

іноземними мовами. 

ЗК 6 Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК 7 Здатність працювати автономно. 

Фахові 

компетентності (ФК) 

 

 

ФК 1 Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку у сфері фінансів, банківської справи та страхування в 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами 

для здійснення професійної та наукової діяльності.  

ФК 2 Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та 

обґрунтовувати напрями їх удосконалення.  

ФК 3 Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансового менеджменту для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

в умовах динамічного середовища ведення бізнесу.  

ФК 4 Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, враховуючи 

невизначеність та турбулентність середовища ведення 

бізнесу. 

ФК 5 Здатність використовувати положення і методи дослідження 

інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК 6 Здатність формулювати наукові завдання у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування, обирати напрями і методи 

досліджень.  

ФК 7 Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію фінансового менеджменту для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК 8 Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері 

фінансового, банківського та страхового менеджменту.  

ФК 9 Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації для вирішення професійних і наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК 10 Здатність розробляти завдання для проектування 

інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

7 – Програмні результати навчання 

Знання та розуміння:  

ПРН 1 Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування і обирати методи для їх  розв’язання  

ПРН 2 Методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів 

у професійній діяльності 

ПРН 3 Фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування  у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності 



ПРН 4 Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування  

Застосування знань та розумінь (уміння):  

ПРН 5 Планувати та управляти часом при проведенні досліджень 

ПРН 6 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання 

ПРН 7 Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів в 

професійній діяльності та при проведенні досліджень 

ПРН 8 Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших 

для досягнення спільної мети 

ПРН 9 Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і приймати  

обґрунтовані рішення 

ПРН 10 Демонструвати навички самостійної роботи,  гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за 

особистий професійний розвиток 

ПРН 11 Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та 

управляти ними  

ПРН 12 Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземною 

мовою 

ПРН 13 Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової і монетарної політики 

ПРН 14 Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування  

ПРН 15 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень, здійснювати самостійне дослідження та 

презентувати його результати з вмінням виокремлювати особистий внесок 

ПРН 16 Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування  

Формування суджень:  

ПРН 17 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати  інноваційну діяльність; 

адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 

професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПРН 18 Демонструвати навички самостійного прийняття рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність, бути лідером, 

нести відповідальність за стратегічний розвиток команди  

ПРН 19 Позитивно сприймати необхідність діяти на основі професійних етичних 

міркувань (мотивів) 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму за кваліфікацією відповідають профілю і 

напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі 

організації навчального процесу залучаються професіонали з 

досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої та 

фахової роботи, іноземні лектори. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, мультимедійні 

класи дозволяють  повністю забезпечити освітній процес протягом 

усього циклу підготовки за освітньою програмою.   

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://knutd.com.ua містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти.  

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми 

викладені Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД: 

https://msnp.knutd.edu.ua. 



Всі ресурси науково-технічної бібліотеки доступні через сайту 

університету: http://knutd.com.ua/university/library/. Читальний зал 

забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. 

Електронний репозитарій наукової бібліотеки КНУТД містить понад 

6 тисяч найменувань наукових праць: http://er.knutd.com.ua. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за 

деякими освітніми компонентами, що забезпечують набуття 

загальних або фахових компетентностей. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Мобільність студентів організовується на підставі партнерської 

угоди про співробітництво із зарубіжними університетами про 

участь у міжнародних освітніх програмах, які дають можливість: 

одержати додаткові знання у суміжних галузях науки; 

удосконалювати рівень володіння іноземною мовою; ознайомитися 

із зарубіжною культурою, історією; одержати диплом зарубіжного 

університету та диплом КНУТД. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Основні навчальні модулі забезпечені навчально-методичним 

комплексами для іноземних студентів російською та англійською 

мовами.  

 


