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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(за спеціалізацією «Фінансове посередництво») 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

Кафедра фінансів 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація – «Фінансове посередництво» 

Освітня програма – «Фінансове посередництво» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Фінансове посередництво 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 

1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитована, Акредитаційна комісія України, до 01.07.2024 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA– другий цикл,EQF-LLL– 7 

рівень 

Передумови Освітній ступінь вищої освіти бакалавр або спеціаліст 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

До 01.07.2024 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.vtei.com.ua/doc/opp/fp_m.pdf 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної 

діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування з посиленим 

вивченням діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

3 - Характеристика освітньої програми 

http://www.vtei.com.ua/doc/opp/fp_m.pdf


5 

 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація «Фінансове посередництво» 

Обов’язкова компонента ОП – 50% 

Вибіркова компонента -26,7% 

Практична підготовка – 10% 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та атестація – 13,3% 

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми 

функціонування та розвитку фінансових систем.  

Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у 

сфері фінансового посередництва , що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і 

концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 

закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування з акцентом на фінансове посередництво.  

Методи, методики та технології: методи, методики та технології 

фінансової науки і практики.  

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та 

системи. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна вища освіта в галузі управління та адміністрування  

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціалізації «Фінансове посередництво». 

Ключові слова: фінанси, страхування, фінансова система, 

банківська система, страховий менеджмент, депозитарна 

діяльність, інвестиції, ринки фінансових послуг, фінансове 

посередництво, фінансова установа 

Особливості програми Програма орієнтована на підготовку магістра-фінансиста, який 

володіє системою знань з нормативних (фундаментальних) і 

спеціальних дисциплін та практично підготовлений до обраного 

ним фахового спрямування. Виконується в активному 

дослідницькому середовищі. Особливий наголос в процесі 

навчання на магістерській програмі робиться на академічну 

доброчесність здобувачів освіти 
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4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідно до Національного класифікатора видів економічної 

діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку 

праці видам професійної діяльності фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування є: 

К 64. Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 

забезпечення. 

К 64.1 Грошове посередництво 

К 64.11 Діяльність центрального банку  

К 64.19 Інші види грошового посередництва 

К 64.9 Надання інших фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення 

К 64.91 Фінансовий лізинг  

К 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та 

пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 

К 65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне 

забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 

К 65.1 Страхування 

К 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

К 65.2 Перестрахування  

К 65.3 Недержавне пенсійне забезпечення 

К 66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і 

страхування 

К 66.1 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення 

К 66.11 Управління фінансовими ринками 

К 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або 

товарах 

К 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, 

крім страхування та пенсійного забезпечення  

К 66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення 

К 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

К 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 

К 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення 

О 84.3Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування 

Відповідно до класифікатора професій (ДК 003:2010) фахівець з 

фінансів, банківської справи та страхування може займати такі 

первинні посади: 

12. Керівники підприємств, установ та організацій  

1231. Директор фінансовий  

1231. Начальник фінансового відділу  

146. Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності  

1461. Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва  

1462. Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу  

1463. Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів  

1465. Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та 

заощаджень  

1466. Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування  
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1467. Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері 

фінансів  

1468. Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері 

страхування  

1469. Менеджери (управителі) в інших видах фінансового 

посередництва  

2413.2. Професіонали у сфері біржової діяльності  

2414  Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій  

2414.2. Професіонали з фінансово-економічної безпеки  

341. Фахівці в галузі фінансів та торгівлі  

3411. Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери 

(посередники) із заставних та фінансових операцій  

3412. Страхові агенти  

3419. Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі  

2441.2. Аналітик з інвестицій  

2441.2. Аналітик з кредитування  

Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних 

назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними 

компетентностями. 

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-

науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати 

додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно-

орієнтованого підходу з використанням сучасних освітніх 

технологій та методик. Комбінація лекцій, практичних занять із 

розв’язанням ситуаційних завдань і використанням кейс-методів, 

ділових ігор, тренінгів, проходження практики, студенто-

центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, що розвивають практичні навички, уміння та формують 

креативне мислення, підготовка до захисту випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно 

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти у Вінницькому торговельно-економічному інституті 

КНТЕУ за 100-бальною системою. Види контролю: поточне 

опитування, презентація науково-дослідної роботи, есе, тестові 

завдання, проходження виробничої (переддипломної) практики, 

індивідуальне завдання. Підсумковий контроль – екзамен. 

Підсумкова атестація – випускна кваліфікаційна робота. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

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 
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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). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

7 - Програмні результати навчання 
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 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.  

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.  

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  

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.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

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. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

 

Науково-педагогічний склад, залучений до реалізації освітньої  

складової освітньої програми є працівниками Вінницького 

торговельного економічного інституту КНТЕУ, мають науковий 

ступінь та/або вчене звання. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 

Фахову підготовку здійснює кафедра фінансів, професорсько-

викладацький склад якої складається з достатньої кількості 

докторів економічних наук, професорів, кандидатів економічних 

наук та доцентів. Окрім цього, до викладання фахових дисциплін 

залучаються особи, що мають значний досвід практичної роботи. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютерних та спеціалізованих лабораторій 

Вінницького торговельного економічного інституту КНТЕУ 
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Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання Системи управління навчанням «MOODLE» 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та 

авторських розробок науково-педагогічних працівників  

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 - 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Міжнародна академічна мобільність здійснюється за 

міжнародними програмами і проектами в рамках Еразмус +, 

КА 2 – «WeCan», «Допомога в інтеграції новоприбулим жінкам-

переселенкам через підприємництво», 2019-1-SE01-КА204-060421 

«SEE-ME» («Балтійська співпраця з попередження дострокового 

припинення навчання»), 10055/2017. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 - 
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2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики,  

кваліфікаційний екзамен,  

випускна кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові копмоненти ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

Всього: - 

 1.2. Цикл професійної підготовки   

ОК 1 Аналіз фінансових ринків 6 Екзамен 

ОК 2 Управління активами інституційних інвесторів 6 Екзамен 

ОК 3 Ринок фінансових послуг 6 Екзамен 

ОК 4 Міжнародні фінанси 6 Екзамен 

ОК 5 Фінансовий менеджмент 7,5 Екзамен 

ОК 6 Управління фінансовими ризиками 7,5 Екзамен 

ОК 7 Інвестиційний менеджмент 6 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 45 

1.2. Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 2 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 3 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

ВК 4 Вибіркова компонента 6 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 

Практична підготовка 

Виробнича (переддипломна) практика  9 Залік 

Всього: 9 

Атестація 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист 12  

Всього: 12 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

 



2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 

   1 курс               2 курс     

1 семестр                                             2 семестр                3 семестр                                       4 семестр           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. 
Фінансовий 
менеджмент 

 

ОК 6. 
Управління 

фінансовими 
ризиками 

 

ВК 2. 
Вибіркова 

компонента 
 

Виробнича 
(переддипломна) 

практика 
 

ОК 7. 
Інвестиційний 
менеджмент 

 

ВК 3. 
Вибіркова 

компонента 
 

ВК 4. 
Вибіркова 

компонента 
 

Підготовка випускної 
кваліфікаційної 
роботи та захист 

 

ОК 3. 
Ринок фінансових 

послуг 
 

ОК 4. 
Міжнародні фінанси 

 

ВК 1. 
Вибіркова 

компонента 
 

ОК 1. 
Аналіз фінансових 

ринків 
 

ОК 2. 
Управління активами 

інституційних 
інвесторів 

 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Фінансове 

посередництво» спеціальності 072 «Фінанси банківська справа та страхування» 

проводиться у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти магістр 

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація 

«Фінансове посередництво». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми 

 
О

К
 1

  

О
К

 2
  

О
К

 3
  

О
К

 4
  

О
К

 5
  

О
К

 6
  

О
К

 7
  

Інтегральна 

компетентність 
+ + + + + + + 

ЗК 1 + + + + + + + 

ЗК 2 +       

ЗК 3  + + + + + + 

ЗК 4        

ЗК 5  + + +  +  

ЗК 6 + + + + + + + 

ЗК 7   + +  +  

ЗК 8 +       

ЗК 9  + + +  + + 

СК 1  + + + + + + 

СК  2  + + +  +  

СК  3  + + +  +  

СК  4  + + +  + + 

СК  5 + + + + + + + 

СК  6  + + + + + + 

СК  7  + + +  +  

СК  8  + + + + + + 

СК  9   + + + +  

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) 

відповідними компонентами освітньої програми 
 

 

О
К

 1
  

О
К

 2
  

О
К

 3
  

О
К

 4
  

О
К

 5
  

О
К

 6
  

О
К

 7
  

ПР01 + + + + + + + 

ПР02  + + + + + + 

ПР03  + + + + + + 

ПР04  + + + + + + 

ПР05 +       

ПР06 + + + + + + + 

ПР07  + + +  + + 

ПР08  + + + + + + 

ПР09   + + + +  

ПР10  + + +  +  

ПР11   + +  +  

ПР12  + + +  +  

ПР13  + + + + + + 

 


