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І. Загальна характеристика  

Рівень вищої  

освіти  

Другий  (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти магістр 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 

 

072 Фінанси, банківська справа і страхування 

Освітня кваліфікація магістр фінансів, банківської справи та страхування 

 

Професійна кваліфікація                 

(за наявності) 

- 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти - Магістр  
Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-професійна програма - «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Тип диплома 

 

Диплом магістра державного зразка 

Обсяг освітньої програми у 

ЄКТС 

 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 

кредитів ЄКТС 

Акредитація освітньої програми 

   

Рішення акредитаційної комісії МОН України від 

01.03.2016 р., протокол № 120; 

сертифікат про акредитацію: Серія НД – IV  № 2478407 

від 15.03.2016 р. 

термін дії сертифіката до 01.07.2026 р. 

Сертифікація освітньої 

програми (за наявності) 

   

- 

Мова(и) викладання 

 

Українська 

Термін дії освітньої програми 

 

10 років  

Вимоги  до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

цією програмою 

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Без обмежень 

Академічні права випускників 

 

Мають право продовжити навчання на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора 

філософії) та набувати додаткові кваліфікації в системі 

післядипломної освіти. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення освітньої програми 

http://cibs.ubs.edu.ua 
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Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньої програми: 

Представники бізнесу, роботодавці 

Посада  ПІБ Підпис 

Начальник Черкаського 

обласного управління АТ 

«Ощадбанк» 

Оніщенко В.В.  

керуюча відділенням №2 

ПУМБ м. Черкаси 

Ільєнко Л.Д.  

Директор Черкаської 

Регіональної Дирекції 

Страхової Групи «ТАС» 

Волоха В.І.  

Директор Черкаського 

представництва ПрАТ 

«Страхова компанія 

«ВУСО» 

Лимарь О.В.  

   

Випускники, здобувачі вищої освіти 

Посада  ПІБ Підпис 

Начальник відділу 

контрольно-договірної 

роботи департаменту 

архітектури та 

містобудування 

Черкаської міської ради 

Лисенко Р.В.  

Здобувач вищої освіти гр. 

МФБС-519 

Кот М.В.  

Здобувач вищої освіти гр. 

МФБС-519 

Арутюнян Л.Л.  

   

Професійні громадські організації  

Посада  ПІБ Підпис 

   

   

   

Інші стейкхолдери 

Посада  ПІБ Підпис 
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ІІ. Профіль освітньої програми  
 

Заклад вищої освіти        

та код ЄДЕБО 

 

Черкаський  навчально-науковий  інститут 

Державного вищого навчального закладу 

«Університет банківської справи» 

Код ЄДЕБО - 115 

Тип диплома  Диплом магістра державного зразка 

Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 

кредитів ЄКТС 

Рівень вищої освіти Другий  (магістерський) рівень 

Рівень кваліфікації (за 

НРК) 

8 

Акредитуюча інституція Акредитаційна комісія МОН України 

Період акредитації 2016-2026 

 

A Цілі освітньої  програми 

 Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за 

другим (магістерським) рівнем в сфері фінансів, банківської справи та страхування 

за напрямом фінансових технологій та банківський менеджмент 

 

В Опис предметної області 

1. Об’єкт вивчення Устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку 

фінансових систем. 

2. 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. 

3. Теоретичний зміст 

предметної 

області 

Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і 

концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 

закономірності функціонування й розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування. 

4. Методи, методики 

та технології 

Методи, методики та технології фінансової науки і 

практики. 

5. Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна програма ґрунтується на 

загальновідомих наукових результатах із врахуванням 

актуального стану фінансово-економічної діяльності, 

орієнтує на потрібну ринку спеціалізацію на розвитку 

фінансових технологій та банківського менеджменту, в 

рамках якої передбачається подальша професійна та 

наукова кар’єра в сфері управління та адміністрування. 

6. Особливості 

програми 

Організація самостійної навчальної та наукової роботи 

студентів за допомогою різних, в тому числі й 

дистанційних методів навчання. Врахування специфіки 

фінансово технологій та банківського менеджменту. 
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С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 

випускників 

Випускники можуть працювати у державних та приватних 

фінансових установах, в тому числі, банківських установах 

і страхових компаніях, інвестиційних і пенсійних фондах, 

на підприємствах, що здійснюють діяльність на 

фінансовому ринку і у фінансово-правовому секторі, 

спеціалісти у фіскально-бюджетних і податкових 

установах, спеціалісти з фінансів і кредиту, (здійснюють 

фінансовий моніторинг, фінансове планування тощо) на 

державних і приватних підприємствах. 

Можуть працювати на національному та міжнародному 

рівнях. 

2 Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-

науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та 

набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної 

освіти. 

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Технології навчання: інтерактивні, дискусійні лекції з 

виростанням мультимедійного обладнання, семінари, 

практичні заняття, роботи в малих групах, командна 

робота, самостійна робота, бізнес кейси, ділові ігри, 

тренінги, дискусії, індивідуальні заняття, практична 

підготовка, консультації із викладачами, що розвивають 

аналітичні здібності та навички працювати в колективі. 

2 Порядок 

оцінювання 

Оцінювання здійснюється за ECTS-рейтингом, 

100-бальною та національною шкалами. 

Форми контролю визначаються за кожною компонентою 

освітньої програми: 

- підсумковий контроль: залік або екзамен; 

- поточний контроль: тестування, бліц-опитування, 

контрольна робота, Case study, захист результатів 

виконання групових або індивідуальних аналітично-

розрахункових робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL 

(Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо. 

E Програмні компетентності випускника 

 Група  шифр Зміст  

1 Інтегральна 

компетентність  

ІК 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. 

2 Загальні компетентності  

2.1 Загальні 

нормативні 

компетентності 

ЗНК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗНК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗНК3 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 
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ЗНК4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗНК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗНК6 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗНК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети. 

ЗНК8 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗНК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

2.2 Загальні додаткові 

(фахові) 

компетентності 

ЗДК1 Здатність працювати автономно, 

використовуючи інструментарій сучасних 

фінансових технологій. 

ЗДК2 Набуття гнучкого способу мислення, який дає 

можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне 

відношення до усталених наукових концепцій 

3 Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності  

3.1 Спеціальні  

нормативні 

компетентності 

СНК1 Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

СНК2 Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СНК3 Здатність застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СНК4 Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СНК5 Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

СНК6 Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи при розв’язанні складних задач і 

проблем проблем у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

СНК7 Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для 

вирішення професійних і наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СНК8 Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СНК9 Здатність розробляти технічні завдання для 
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проектування інформаційних систем у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

3.2 Спеціальні  

додаткові (фахові) 

компетентності   

СДК1 Здатність дотримуватись принципів, прийомів і 

методів регулювання банківської діяльності, 

формувати та використовувати інформаційну 

базу для реалізації заходів управління 

банківськими ризиками на рівні банків та 

здійснення нагляду за банківською діяльністю 

на рівні структурних підрозділів НБУ. 

СДК2 Здатність розробляти комплексний стратегічний 

план діяльності банку, формувати систему 

банківського менеджменту, здійснювати оцінку 

та управління банківськими ризиками. 

  СДК3 Здатність використовувати сучасні методи і 

моделі в системі фінансової діагностики та 

фінансового прогнозування діяльності суб’єктів 

підприємництва 

  СДК4 Здатність оцінювати та ефективно управляти 

інвестиційним портфелем фінансових 

посередників 

  СДК5 Здатність діагностувати причини і визначати 

фактори розвитку кризових явищ та 

мінімізувати негативні наслідки їх прояву на 

макро- та мікро- рівні. 

F Програмні результати навчання 

 Група  шифр Зміст 

 Знання 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. 

 Уміння 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. 

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. 
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ПР11 Застосовувати поглиблені знання в сфері 

фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень. 

 Комунікація 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. 

 Автономність       і 

відповідальність 

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. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

1 Кадрове 

забезпечення 

Група забезпечення спеціальності складається з науково-

педагогічних працівників, які мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування», працюють в Університеті за основним 

місцем роботи, мають стаж науково-педагогічної роботи 

понад два роки, рівень наукової та професійної активності, 

який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 

результатів (самоаналіз), міжнародне визнання. Частка тих, 

хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить не 

менше 60% кількості членів групи забезпечення. 

2 Інструменти            

та обладнання 

Сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, 

стандартні, спеціальні пакети   прикладних програм 

фінансів та банківської справи. 

3 Інформаційне 

забезпечення 

Підручники, навчальні посібники, довідкова та 

інша навчальна література за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування» у бібліотеках інституту 

та Університету (у тому числі в електронному вигляді). 

Вітчизняні та закордонні фахові періодичні 

видання у бібліотеках за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування». Доступ до баз даних 

періодичних наукових видань англійською мовою (Web of 

science, Scopus). 

Навчально-методичне забезпечення в системі Moodle. 

Інформаційні ресурси в Інтернет, на офіційному веб-сайті 

Університету та доступ студентів до навчальних ресурсів 

через внутрішню мережу Інституту. 

Інституційний репозитарій, який сприяє популяризації 

наукових здобутків інституту, підвищення його рейтингу 

через зростання рівня цитованості наукових праць НПП. 
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Діюча система дистанційного навчання забезпечує 

самостійну та індивідуальну роботу студентів 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і 

страхування» освітнього ступеня магістр. 

4 Навчально-

методичне 

забезпечення  

включає наступні обов’язкові складові:                               

навчальний план, за яким здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти; навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін (включає обов’язково 

– робочі програми навчальних дисциплін та екзаменаційні 

білети (у разі, якщо екзамен передбачено навчальним 

планом)); програми з усіх видів практичної підготовки; 

методичні матеріали для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти; контрольні завдання для 

оцінювання рівня знань студентів при проведенні 

акредитації освітньої програми  

H Академічна мобільність 

1 Національна 

кредитна 

мобільність 

Між інститутами Університету. 

З вітчизняними ЗВО на основі двосторонніх договорів. 

2 Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Організація кредитної мобільності. Проект «Еразмус+». 

3 Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, на основі договорів між Університетом 

банківської справи та зарубіжними університетами, а 

також на основі розробки програм подвійних дипломів 

Університету банківської справи та зарубіжних 

університетів-партнерів.  

 

ІІІ. Структура та компоненти освітньої програми  

 

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний 

підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів 

навчання за освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем) 

передбачаються певні витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній 

обсяг навчального навантаження студента, виражений у кількості кредитів 

ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам). 1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, 

навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС.  

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: 

обов’язкових  дисциплін та дисципліни за вільним вибором студента, які 

розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна) 

відповідно до профілю освітньої програми.  

До блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої 

освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та 

комунікаційних навичок. 

До блоку галузевої підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю 



10 
 

знань у здобувача вищої освіти, зокрема, ключові для всіх спеціальностей 

конкретної галузі знань та підтримуючого характеру. 

До блоку фахової/предметної підготовки відносяться навчальні 

дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових 

компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, 

предметної області та професійного спрямування. 

Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи 

(самостійну, аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до 

навчального плану. В таблиці 3 представлений розподіл змісту освітньої 

програми та обсягу кредитів ЄКТС. 

Таблиця 3 

Загальний розподіл змісту освітньої програми  

та обсягу кредитів ЄКТС за компонентами 
 

Блоки підготовки  

Академічні години/кредити ЄКТС 

Обов’язкові  

дисципліни 

Вибіркові 

дисципліни 

Всього  

 

- загальна  

підготовка (1) 

8/240 8/240 16/480 

- галузева 

підготовка (2) 

8/240 8/240 16/480 

- фахова предметна 

підготовка(3) 

20/600 8/240 28/840 

Практична підготовка (4)  30/900 

Загальний обсяг  36/1080 24/720 90/2700 
 

Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами,  структурно-логічна 

послідовність їх вивчення, форми підсумкового контролю наведено в   

таблиці 4. 
 

Таблиця 4 

Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС за 

навчальними дисциплінами 

 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики, 

кваліфікаційна робота тощо) 

кредити 

ЄКТС 

ф
о
р
м

а
 

п
ід

су
м

к
о
во

го
 

к
о
н

т
р
о
л

ю
 

П
р
и

м
іт

к
а
 

(с
ем

ес
т

р
) 

Код* Назва     

Блок  «Загальна  підготовка» (1)  

Обов’язкові компоненти  

ЗОД1 УБС студія «Управління 

людськими ресурсами» 

4 залік 1 

ЗОД2 Професійна іноземна мова / 4 залік 1 
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Інноваційні     банківські     

технології (тренінг) (дист. ф.) 

Загальний обсяг обов’язкових 

компонентів за блоком 1 

8   

Вибіркові компоненти 

ЗВД1 Вибіркова дисципліна 1 4 залік 2 

ЗВД2 Вибіркова дисципліна 2 4 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 

за блоком 1 

8   

Усього за блоком 1 16   

Блок  «Галузева  підготовка» (2)  

Обов’язкові компоненти  

ГОД1 Системний аналіз / Маркетинг  у 

банку (дист. ф.) 

4 Залік/екз. 1 

ГОД2 Фінансовий менеджмент / 

Проектне фінансування (дист. 

ф.) 

4 екз. 1 

Загальний обсяг обов’язкових 

компонентів за блоком 2 

8   

Вибіркові компоненти 

ГВД1 Вибіркова дисципліна 1 4 залік 2 

ГВД2 Вибіркова дисципліна 2 4 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 

за блоком 2 

8   

Усього за блоком 2 16   

Блок  «Фахова/предметна  підготовка» (3)  

Обов’язкові компоненти  

ФОД1 Страховий менеджмент / 

Банківський менеджмент 

(дист.ф.) 

6 екз. 2 

ФОД2 Банківський менеджмент / 

Безпека працівників    банку    та    

управління змінами (дист. ф.) 

6 екз./залік 1/2 

ФОД3 Антикризове управління 4 екз. 1 

ФОД4 Fintech і трансформації у сфері 

фінансових послуг / 

Комплексний бізнес-кейс (дист. 

ф.) 

4 екз./залік 1/2 

Загальний обсяг обов’язкових 

компонентів за блоком 3 

20   

ФВД1 Вибіркова дисципліна 1 4 залік 2 

ФВД2 Вибіркова дисципліна 2 4 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 8   
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за блоком 3 

Усього за блоком 3 28   

Блок «Практична підготовка» (4) 

ПП1 Переддипломна практика 15 залік 3 

ПП2 Підготовка кваліфікаційної 

магістерської роботи 

15  3 

Державна атестація   3 

Усього за блоком 4 30   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

90   

 

* Кодування навчальних дисциплін відбудеться в наступному порядку: 
ЗОД – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 

ЗВД  – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що обирається  за вибором студента з групи 

навчальних дисциплін для формування власної освітньої траекторії ; 

ГОД – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 

ГВД  – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що обирається  за вибором студента з групи 

навчальних дисциплін для формування власної освітньої траекторії ; 

ФОД – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна  підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 

ФВД  – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна підготовка» за вибором студента з групи 

навчальних дисциплін для формування власної освітньої траекторії. 

 

В таблиці 5 наведено перелік дисциплін за вибором студента. 

Матрицю відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК наведено в таблиці 6. 

Матрицю  співвідношення  результатів  навчання  та  компетентностей  

наведено в табл.7. 

Матрицю  співвідношення навчальних  дисциплін  та  результатів  

навчання наведено в табл.8 

 

VІ - Форми атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація 

здійснюється у формі: 

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги  до  

кваліфікаційної  

роботи   

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 

задачі або проблеми у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного 

плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному 

сайті Університету банківської справи або Черкаського 

навчально-наукового інституту Університету банківської 

справи, або у репозитарії Університету банківської справи, 

що регламентується внутрішнім нормативним документом. 
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Таблиця 5 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 8 магістерським рівнем)  

 
Класифікація 

компетентност

ей за НРК 

Знання 

Зн1 

Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі 

навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи 

певні знання 

сучасних 

досягнень Зн2 

Критичне 

осмислення 

основних 

теорій, 

принципів, 

методів і 

понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

Уміння 

Ум1 Розв'язання 

складних 

непередбачуван

их задач і 

проблем у 

спеціалізованих 

сферах 

професійної 

діяльності 

та/або навчання, 

що передбачає 

збирання та 

інтерпретацію 

інформації 

(даних), вибір 

методів та 

інструментальн

их засобів, 

застосування 

інноваційних 

підходів 

Комунікація 

К1 Донесення 

до фахівців і 

нефахівців 

інформації, 

ідей, проблем, 

рішень та 

власного 

досвіду в 

галузі 

професійної 

діяльності  

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікацій 

ну стратегію  

Автономія та 

відповідальність 

АВ1 Управління 

комплексними 

діями або 

проектами, 

відповідальність 

за прийняття 

рішень у 

непередбачувани

х умовах  

АВ2 

Відповідальність 

за професійний 

розвиток окремих 

осіб та/або груп 

осіб  

АВ3 Здатність до 

подальшого 

навчання з 

високим рівнем 

автономності  
Загальні компетентності 

ЗНК01 Зн2 Ум1   

ЗНК02   К1,К2  

ЗНК03  Ум1 К1  

ЗНК04  Ум1  АВ1 

ЗНК05  Ум1  АВ1,АВ2 

ЗНК06   К1,К2  

ЗНК07   К2 АВ1,АВ2 

ЗНК08   К1,К2  

ЗНК09  Ум1  АВ2 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СНК01 Зн1,Зн2    

СНК02 Зн1,Зн2 Ум1   

СНК03  Ум1 К2 АВ1 

СНК04 Зн2 Ум1   

СНК05    АВ2,АВ3 

СНК06 Зн2 Ум1   

СНК07  Ум1   

СНК08  Ум1  АВ3 

СНК09   К1 АВ1 
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Таблиця 6 

Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей 

 

П
р

о
гр

ам
н

і 
р

ез
у

л
ь
та

ти
 

н
ав

ч
ан

н
я
 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Загальні нормативні компетентності (ЗНК) Загальні 

додаткові  

компетентно

сті (ЗДК) 

Спеціальні нормативні компетентності (СНК) Спеціальні додаткові компетентності 

(СДК) 

  

ІК ЗН

К1 

ЗНК

2 

ЗНК

3 

ЗНК

4 

ЗНК

5 

ЗНК

6 

ЗНК

7 

ЗНК

8 

ЗН

К9 

ЗДК

1 

ЗД

К2 

СНК

1 

СН

К2 

СН

К3 

СН

К4 

СН

К5 

СН

К6 

СН

К7 

СН

К8 

СН

К9 

СДК

1 

СД

К2 

СД

К3 

СД

К4 

СД

К5 

ПР01 + +           +           +  + 

ПР02 +   +         + +          +   

ПР03 + +          +  +  +  +         

ПР04 +   +               + +  +  + + + 

ПР05 +  +    +  +        +          

ПР06 +   +   +                    

ПР07 +         +     +            

ПР08 +               +    + +  + +  + 

ПР09 +      + +       +  +    +  +  +  

ПР10 + +            +    + +    + +  + 

ПР11 +     +         + +  +     +  +  

ПР12 +     +     + +   + +        +   

ПР13 +      +   + + +     +        +  
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Таблиця 7 

 

Матриця співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання   
Навчальна дисципліна ПР01 ПР02 ПР03 ПР04 ПР05 ПР06 ПР07 ПР08 ПР09 ПР10 ПР11 ПР12 ПР13 

УБС студія "Управління людськими 

ресурсами" (в т.ч.дист.ф.) 

+  +   +   +  + + + 

Професійна іноземна мова      +         

Інноваційні банківські технології 

(тренінг) (дист. ф.) 

+ + + + + + + + + + + + + 

Системний аналіз   + +  +  + +     + + 

Маркетинг у банку (дист. ф.)  + + +  +   +    + 

Фінансовий менеджмент  + + + +  +  + + + + + + 

Проектне фінансування (дист. ф.)  + + +    + + + + + + 

Страховий менеджмент  + + + +    + +  + + + 

Банківський менеджмент (в т.ч. дист.ф.) + + + + + +  + + + + + + 

Безпека працівників банку та 

управління змінами (дист. ф.) 

 + +     + +  + + + 

Антикризове управління + + + +  +  + + + + + + 

Fintech і трансформації у сфері 

фінансових послуг 

+ + + + +   + + + + +  

Комплексний бізнес-кейс (дист. ф.) + + + + + + + + + + + + + 

Переддипломна практика + + + + + + + + + + + + + 

Кваліфікаційна магістерська робота + + + + + + + + + + + + + 
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VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 В Університеті банківської справи 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 вищого 

навчального закладу, 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;  

9) інших процедур і заходів.  

В Університеті банківської справи система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 

за поданням закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними 

установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення 

якості вищої освіти.  
 

 

VIII Вимоги професійних стандартів (за наявності) 
 

Професійний стандарт 
 

- 

Особливості стандарту 

вищої освіти, пов’язані з 

наявністю даного 

Професійного стандарту 

- 
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Додаток А 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін (ВД) 

Вибіркові дисципліни блоку «Загальна підготовка» 

1 Смарт-технології 

2 Соціальна корпоративна відповідальність 

3 Риторика 

4 Методи і моделі прийняття рішень 

5 My SQL мова запитів 

6 Графічний дизайн 

Вибіркові дисципліни блоку «Галузева підготовка» 

7 Правове забезпечення господарської діяльності 

8 Організація і методика аудиту 

9 Глобальна економіка 

10 Управління проектами 

11 Технологічний базис цифрової економіки 

Вибіркові дисципліни блоку «Фахова підготовка» 

12 Ринок фінансових послуг 

13 Моделювання та інформаційні технології в фінансах 

14 Фінансові інвестиції в банку 

15 Іпотечний ринок 

16 Фінансовий менеджмент у банку 

17 Бюджетування і контролінг у банку 

18 Маркетинг в банку 

19 Методи аналізу фінансових ринків 

20 Глобальна фінансова та банківська система 

21 Психологія управління та конфліктологія в банках 

22 Міжнародні розрахунки і валютні операції  

23 Управління ризиком у банку  

24 Стратегії цифрового бізнесу та технології електронної комерції 

25 Цифровізація державних фінансів і державного управління 
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Додаток Б 

 


