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ПЕРЕДМОВА 

  

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника та 

членів проектної групи 

Найменування 

посади 

(для суміс- 

ників — місце 

основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 
звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогіч

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях 

і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Керівник проектної групи 

Рожко Олександр 

Дмитрович 

Проректор з 
науково-
педагогічної 
роботи  
Київського-
національного 
університету 

імені Тараса 
Шевченка 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
2004 - магістр 
економічних наук, 
фінанси; 

2011 р. - магістр 
права, 
правознавство 

Доктор економічних наук, 
спеціальність 08.00.08 – 
Гроші, фінанси і кредит,  

 
2017 р.  

ДД №006624; 
доцент кафедри фінансів, 

2011 р. 
12ДЦ №027164 

15 

років 

Автор 33 наукових та  навчально-методичних праць, з 
них 3 підручники та 2 практичних посібники з грифом 
МОН України у співавторстві, 2 монографії у 
співавторстві. 

участь у 7 науково-дослідних роботах; 
член двох спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит; 
 підготовлено 6 здобувачів наукового ступеня кандидата 
наук  та 1 здобувача наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит. 

Захист 
докторської 
дисертації (2017 
р.) 



Члени проектної групи 

Ткаченко Наталія 
Володимирівна 

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи Інс-
титуту піс-
лядипломної 
освіти 

Київськогон
аціонального 
універ-
ситету іме-ні 
Тараса 
Шевченка 

Полтавський 
кооперативний 

інститут, 
спеціальність 

«Облік і аудит», 
кваліфікація 
економіст,  

1996 р. 

Доктор економічних наук, 
спеціальність 08.00.08 – 
Гроші, фінанси і кредит,  

 
2011 р.  

ДД №000119; 
Професор кафедри 

фінансів, 2013 р. 
12ПР №008414 

21 рік За час науково-педагогічної діяльності підготовлено та 
видано: 
1) 8 монографій, у тому числі 1 одноосібна; 
2)  підручники та навчальні посібники: 
- 1 одноосібний підручник: Ткаченко Н.В. Страхування : 
підручник / Н.В. Ткаченко. – К.: УБС НБУ, 2014. – 570 с.); 
- 2 навчальні посібники з грифом МОНУ: 1) Ткаченко Н.В. 

Страхування. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2007. – 
376 с.; 2) Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: 
Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2007. – 270 с.; 
3) участь у проекті «Розвиток фінансового сектору» в 
частині створення навчального курсу – «Фінансова 
грамотність»; 
4) понад 130 публікацій у наукових фахових виданнях та 
понад 80 публікацій тез доповідей за результатами участі у 

вітчизняних та міжнародних науково-практичних 
конференціях; 
5) участь у 7 науково-дослідних роботах; 
6) член двох спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і 
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит; 
7) підготовлено 6 здобувачів наукового ступеня кандидата 

та 1 здобувача наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

КНУ імені 
Тараса Шевченка 
«Діяльність ВНЗ 
в умовах єдиного 
європейського 
освітнього 
простору» 
Свідоцтво № KU 

02070944/ 
000306-17, 
09.06.2017 р. 



 

При розробці проекту програми враховані вимоги 

1. Проект стандарту вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»другого (магістерського) рівня. – К., 2017. – 22 с. 

Любкіна Олена 
Вікторівна 

Доцент 
кафедри 
фінансів 
економічног

о факультету  
Київського-
національног
о універ-
ситету імені 
Тараса 
Шевченка 

Київський 
університет ім. 
Тараса Шевченка, 
1995 р., 

спеціальність − 
економіка, 
кваліфікація − 
економіст, 
викладач 
економічних 
дисциплін 
(диплом з 

відзнакою ЛБ ВЕ 
№ 000008 від 
23.06.1995 р.) 

Кандидат економічних 
наук, 051 - економіка 
(08.01.01 – економічна 
теорія) «Фондовий 

ринок України: 
особливості формування 
та перспективи 
розвитку»  
(ДК № 021441, рішення 
президії Вищої 
атестаційної комісії 
України від 10.12.2003 

р., протокол № 17-
06/10), Спецрада 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка 
Д26.001.13. 
 

Доцент кафедри 
фінансів, грошового 
обігу та кредиту (12ДЦ 
№ 021344 від 23.12.2008 
р., рішення Атестаційної 
колегії Міністерства 
освіти і науки України, 
протокол № 6/39-Д від 
23.12.2008р.) 

22 роки Автор понад 50 наукових та  навчально-методичних 
праць, з них 4 підручника та 2 практичних посібника з 
грифом МОН України у співавторстві, 2 монографії у 
співавторстві. Участь у 2-х міжнародних наукових 

проектах («Норвезько-українське співробітництво в 
галузі економічної освіти державного сектору: 
бухгалтерський облік, бюджетування і фінанси 
(Norwegian-Ukrainian cooperation in Public Sector Economy 
Education: Accounting, Budgeting and Finance, NUPSEE), 
2016 – 2019 рр.(Nord University Business School 
(Норвегія), КНУ ім. Тараса Шевченка); «Передача 
технологій в постсоціалістичних економіках» 

(«Technology Transfer in Post-Socialist Economies»), 2016 – 
2018 рр. (Universität Mannheim (Німеччина), КНУ ім. 
Тараса Шевченка). 
Брала участь у понад 40 міжнародних науково-
практичних конференціях, у тому числі у роботі 
Українського інвестиційного форуму, щорічних 
конференціях Fitch Ratings, робочих групах і стратегічних 
обговореннях, організованих міжнародними інституціями 

(Світовий банк, CFA Institute, Канадська агенція 
міжнародного розвитку), конференції CIGAR «Future 
Avenues for Public Sector Accounting: Engaging Research, 
Practice and Use». 
 

 
Сертифікат про 
проходження 
курсу «Ukraine: 

An insider`s view 
on 
macroeconomics, 
central banking, 
and monetary 
policy Київська 
школа економіки 
(Україна), 16 год. 

 
Сертифікати 
участі у 
семінарах 
"Technology 
Transfer in Post-
Socialist 
Economies" 2017 

р., 2018 р., 
Університет 
Мангейма, 
Німеччина, 80 
год.  



1. Профіль освітньої програми  

зі спеціальності № 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / 

Finance, Banking, Insurance 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: магістр, спеціальність: 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», Освітня програма: «Управління 

фінансами»,  спеціалізації «Управління публічними фінансами», 
«Управління фінансами компаній» / Master, 072 Finance, Banking, 

Insurance; Financial Management, Specialization Corporate Finance 

Management / Public Finance Management 

Мови навчання і 

оцінювання 

Українська / Ukrainian 

Обсяг освітньої 

програми 

120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 роки 

Тип програми Освітньо-професійна  

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного підрозділу 

у якому здійснюється 

навчання 

Інститут післядипломної освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка / Institute of Continuing 

Education of Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Назва закладу вищої 

освіти який бере участь 

у забезпеченні програми  

 

Офіційна назва 

освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації ВНЗ-

партнера мовою 

оригіналу  

 

Наявність акредитації   

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

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Диплом бакалавра інших спеціальностей, диплом магістра, 
спеціаліста будь-яких спеціальностей 

Форма навчання заочна 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.ipe.univ.kiev.ua/  

 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Здобуття знань і умінь у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування на макро- і мікрорівнях, що надасть можливість 

самостійно здійснювати дослідження фінансових систем, 

розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, 
наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в 

професійну діяльність у динамічному середовищі. 

http://www.ipe.univ.kiev.ua/


3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,  

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

Спеціалізації: «Управління публічними фінансами», «Управління 
фінансами компаній» / Field of study 07 Management and 

Administration,  

Speciality 072Finance, Banking, Insurance, 

Specialization: Management of Public Finance, Management of 
Company Finance 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна академічна 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Ключові слова: публічні фінанси, фінанси підприємств та 

організацій, банківництво, фінансові послуги.    

Особливості програми Розрахована на студентів з іншою вищою освітою, орієнтована  на 
практичну  підготовку та розвиток фахових компетентностей в 

галузі фінансів, банківської справи та страхування 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування в установах фінансових посередників, органах 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах і 

організаціях усіх форм власності. 

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти та вступ до аспірантури, 

а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової 
післядипломної освіти. 

 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання. Лекції, семінари, 
практичні заняття, консультації з викладачами, самостійна робота 

на основі підручників та конспектів. Під час останнього року 

дається час для проходження практичної підготовки та написання 

кваліфікаційної  роботи, яка презентується та обговорюється за 
участі викладачів та одногрупників. 

Оцінювання Поточний модульний контроль у формі тестів, усних відповідей, 

виступів перед аудиторією, виконання практичних завдань. 
Письмові іспити, заліки, диференційовані заліки, захист звіту з 

практики, захист курсової та кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність 

1. Здатність 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 до професійної, навчальної або 

дослідницької діяльності  
 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.  

2. Здатність працювати автономно та проявляти лідерські 
навички.  

3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

4. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти.  
 5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.  

 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

7. Здатність працювати у міжнародному просторі.  
 8. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

 9. Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній 

діяльності.  
 



Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

2. Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та 
обґрунтовувати напрями їх удосконалення.  

3. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання.  

4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері фінансового, 
банківського та страхового менеджменту.  

7. Здатність використовувати положення і методи дослідження 

інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  

8. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації 

для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  
9. Здатність розробляти завдання для проектування 

інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування  
 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання  

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень.  

2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати 

інноваційну діяльність.  
 3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути 

лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток команди.  

 4. Позитивно сприймати необхідність діяти на основі професійних 
етичних міркувань (мотивів).  

5. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання 

конфліктів в професійній діяльності та при проведенні досліджень.  

 6. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та 
управляти роботою інших для досягнення спільної мети.  

7. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та 

страхування і приймати обґрунтовані рішення.  
 8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної 

роботи і нести відповідальність за особистий професійний 

розвиток.  
 9. Обирати методи адаптації та напрями використання 

міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.  

10. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування та управляти ними. ПР 11. Демонструвати навички 

спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.  

 12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

 13. Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової і 
монетарної політики.  

 14. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 



суб’єктів господарювання.  
 15. Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

 16. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність.  
 17. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

 18. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

 19. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення 

професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  

 20. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Науково-педагогічні працівники з залученням фахівців-практиків 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних 

здобувачів освіти 

Вимога до здобувачів: знання української  мови на рівні В1. 

 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1.  Перелік компонент ОП 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумково

го 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК.01 Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності  

3 Залік 

ОК.02 Професійна та корпоративна етика 3 Залік 

ОК.03 Корпоративні фінанси 5 Іспит 

ОК.04 Публічні фінанси  10 Іспит 

ОК.05 Фінансові ринки та фінансові інститути  5 Іспит 



ОК.06 Актуальні проблеми теорії та практики сучасних 

фінансів  

4 Іспит 

ОК.07 Практика проведення аналітичних досліджень у 

фінансовій сфері 

15 Диференці

йований 

залік 

ОК .08 Кваліфікаційна робота магістра 15 Захист 

ОК.09 Податковий менеджмент  4 Іспит 

ОК.10 Бізнес-симуляція: тренінг 4 Іспит 

ОК.11 Проектне фінансування 4 Залік 

ОК.12 Фінансовий менеджмент  5 Іспит 

ОК.13 Моделювання та інформаційні технології у 

фінансах 

3 Залік 

ОК.14 Психологія успіху: тренінг  4 Залік 

ОК.15 Страховий менеджмент  3 Іспит 

ОК.16 Курсова робота з фінансів 3 Диференці

йований 

залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 90 

Вибіркові компоненти ОП 

Спеціалізації «Управління фінансами компаній», «Управління публічними фінансами» по 7 

дисциплін у кожній спеціалізації (5 заліків, 2 іспити) – обирається одна спеціалізація. 

Загальний обсяг вибіркових компонент в одному блоці 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

 

  



2.1.  СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи 
та кваліфікаційного іспиту. 

Кваліфікаційний іспит проводиться у письмовій формі (два теоретичні питання, 

практичне завдання, 10 тестових завдань (перевіряються: ПР7, ПР8, ПР14, ПР18). 

Кваліфікаційний іспит здійснюється у формах особистої презентації студентом здобутих 

компетентностей, які дозволяють визначити рівень досягнення програмних теоретичних 

результатів навчання. 

До захисту кваліфікаційної магістерської роботи допускаються здобувачі, які успішно та 

повною мірою виконали навчальний план. 

 

 Професійна та 

корпоративна етика 

 Корпоративні фінанси 

 Публічні фінанси 

 Фінансові ринки та 

фінансові інститути 

 Податковий 

менеджмент 

 Моделювання та 

інформаційні технології у 

фінансах 

 Методологія та 

організація наукових 

досліджень з основами 

інтелектуальної власності 

 Актуальні проблеми 

теорії та практики сучасних 

фінансів 

 Фінансові ринки та 

фінансові інститути  

 Бізнес-симуляція: 

тренінг 

 Проектне 

фінансування 

 Психологія успіху: 

тренінг 

 Страховий 

менеджмент 

 Фінансовий 

менеджмент 

 Курсова робота з 

фінансів 

 

 

 

 

Спеціалізації 

«Управління 

фінансами 

компаній» або 

«Управління 

публічними 

фінансами»  

 Практика проведення аналітичних досліджень у 

фінансовій сфері  

 Кваліфікаційна  робота магістра 
 



Кваліфікаційна робота як форма підсумкової атестації дає змогу оцінити рівень засвоєння 

здобувачем теоретичних знань, ступінь практичної підготовки та здатність до самостійного 

розв’язання прикладних задач у діяльності психолога. 

Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційної магістерської 

роботи та запобігання академічного плагіату мають бути розміщені на web-ресурсах ВНЗ або 

відповідного структурного підрозділу. 

Умовою допуску здобувача до захисту є наявність роботи, оформленої за вимогами, які 

висуваються до наукових робіт, рішення випускової кафедри про успішний попередній 

захист, рецензії фахівця з галузі та відгуку наукового керівника. Кваліфікаційна дипломна 

магістерська робота допускається до захисту перед атестаційною кваліфікаційною комісією за 

умови, якщо рівень її самостійності (оригінальності) відповідає політиці академічної 

доброчесності (перевіряються: ПР1, ПР2, ПР7, ПР8, ПР9, ПР11, ПР12). 

  
 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 

ІК1                 
ЗК1 +   +    +         
ЗК2  + +     +    +  +  + 
ЗК3  +        +    +   
ЗК4  +        +    +   
ЗК5  +        +    +   
ЗК6 +  +   + +  +    +  +  
ЗК7    + +            
ЗК8   +       + +  +    
ЗК9      + + +         
ФК1   +   +  +        + 
ФК2    +  +   +       + 
ФК3   +     + + +   +  + + 
ФК4   + +       + +  + +  
ФК5   +  +  + +    + +    
ФК6    + +    +  + +   +  
ФК7  +    + +   +    +   
ФК8     + +    + +   +  + 
ФК9       +   +   +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої 

програми 

 
 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 

ПРН1 +       +        + 

ПРН 2 +     +  +  +      + 

ПРН 3  +        +    +   

ПРН 4  +            +   

ПРН 5  +        +    +   

ПРН 6  +        +    +   

ПРН 7 +  + +  +  +    +   + + 

ПРН 8     + + + +  +    +  + 

ПРН 9   + + +   + +   +    + 

ПРН 10          + +      

ПРН 11 +    +   +        + 

ПРН 12     + +  +   +     + 

ПРН 13    +             

ПРН 14   +      +  +  +  +  

ПРН 15   + +     +  + +   +  

ПРН 16   + +       + +   +  

ПРН 17       +  +   +   +  

ПРН 18 +     +        +   

ПРН 19    + +  +      +    

ПРН 20       +      +    

 

 


