


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

- на базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР 

«спеціаліст» становить 90 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано 

на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених цим 

стандартом вищої освіти. 

Професійні 

стандарти 

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти затверджено Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 869 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 

професійній діяльності або в 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). 

ЗК10. Здатність регентувати нові ідеї (креативність) 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ФК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб'єктів господарювання. 

ФК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 



методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетенції та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

ФК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері  

фінансів, банківської справи та страхування. 

9. ФК9. Здатність розробляти технічні завдання для  

              проектування інформаційних систем в сфері фінансів,  

банківської справи та страхування. 

ФК10.Здатність використовувати наукові дослідження у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням 

поставлених завдань та наявних обмежень. 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

*Класифікатор професій ДК 003:2010: 

1321 керівники фінансових, бухгалтерських, економічних 

підрозділів 

146 менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 

2413 професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 

2414 професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ і організацій 

2441 професіонали в галузі економіки 

341 фахівці в галузі фінансів і торгівлі 

3411 брокер, дилер, маклер біржовий, фахівець з депозитарної 

діяльності, фахівець з управління активами, фахівець з 

управління активами, фахівець з фінансово-економічної 

безпеки 

3412 агент страховий, страхувальник 

2310.2 асистент, викладач вищого навчального закладу 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

- на базі ступеня «бакалавр» 

- на базі ступеня «магістр»  

- на базі ОКР «спеціаліст»   

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація здобувачів  здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

 

 




