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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми
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протокол №_____ від «__»_______201___ р.
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Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
1.2 Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку:
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
1.3 Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради Університету:
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
2.1 Науково-методична рада: протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної ради ________________ (ініціали, прізвище)
3.1 Планово-фінансовий відділ:
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Начальник ПФВ ________________ (ініціали, прізвище) «__»_______201___ р.
3.2 Науково-методичний центр організації навчального процесу:
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Директор НМЦ ________________ (ініціали, прізвище) «__»_______201___ р.
4.1 Вчена рада факультету/інституту _________________________________________
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
_________________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова Вченої ради ___________________________ ________________ (ініціали, прізвище)
4.2 Науково-методична комісія Інституту післядипломної освіти
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
_________________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної комісії _______________ О.Д. Рожко
4.3 Кафедра
_______________________________________________________________________
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
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Завідувач кафедри _____________________________ _______________ (ініціали, прізвище)

ІНФОМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ / ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕЙ
АПРОБАЦИИ
А. Рецензії / Рецензии:
К.І. Швабій – доктор економічних наук, доцент, професор, директор Навчально-наукового
інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України
Н.М. Вдовенко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної
економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України

ПЕРЕДМОВА / ПРЕДИСЛОВИЕ

Прізвище, ім’я, по
батькові керівника та
членів проектної групи

Ткаченко Наталія
Володимирівна
Ткаченко Наталия
Владимировна

Найменування
посади
(для суміс- ників
— місце
основної
роботи,
наймену-вання
посади)
Заступник
директора з
навчальної
роботи
Інституту
післядипломної
освіти
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка
Заместитель
директора по
учебной работе
Института
последипломног
о образования
Киевского
национального
университета
имени Тараса
Шевченко

Найменування
закладу, який
закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Полтавський
кооперативний
інститут,
спеціальність
«Облік і аудит»,
кваліфікація
економіст,
1996 р.
Полтавский
кооперативный
институт,
специальность «Учет
и аудит»,
квалификация
экономист,
1996 г.

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності, тема
дисертації, вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно

Стаж
науковопедагогічн
ої 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 / Руководитель проектной группы
Доктор економічних наук,
21 рік
спеціальність 08.00.08 –
Гроші, фінанси і кредит,
21 год
2011 р.
ДД №000119;
Професор кафедри фінансів,
2013 р.
12ПР №008414
Доктор экономических наук,
специальность 08.00.08 Деньги, финансы и кредит,
2011
ДД №000119;
Профессор кафедры
финансов, 2013
12пр №008414

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 МОН: 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.
За время научно-педагогической деятельности подготовлены и
изданы:
1) 8 монографий, в том числе 1 единоличная;
2) учебники и учебные пособия:
- 1 единоличный учебник: Ткаченко Н.В. Страхування : підручник
/ Н.В. Ткаченко. – К.: УБС НБУ, 2014. – 570 с.);
-2 учебных пособия с грифом МОН: ) 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.;

КНУ імені Тараса
Шевченка
«Діяльність ВНЗ в
умовах єдиного
європейського
освітнього
простору»
Свідоцтво № KU
02070944/ 00030617, 09.06.2017 р.
КНУ имени Тараса
Шевченко
«Деятельность вузов
в условиях единого
европейского
образовательного
пространства»
Свидетельство № KU
02070944 / 00030617, 09.06.2017 г.

3) участие в проекте «Развитие финансового сектора» в части
создания учебного курса - «Финансовая грамотность»;
4) более 130 публикаций в научных изданиях и более 80
публикаций тезисов докладов по результатам участия в
отечественных и международных научно-практических
конференциях;
5) участие в 7 научно-исследовательских работах;
6) член двух специализированных ученых советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
экономических наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы
и кредит;
7) подготовлено 6 соискателей ученой степени кандидата и 1
соискателя ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит.

Члени проектної групи / Члены проектной группы
Рожко Олександр
Дмитрович
Рожко Александр
Дмитриевич

Проректор
з
науковопедагогічної
роботи
Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка

Проректор
по
научнопедагогической
работе
Киевского
национального
университета
имени
Тараса
Шевченко

Київський
національний
університет
імені
Тараса Шевченка,
2004
магістр
економічних наук,
фінанси;
2011 р. - магістр
права,
правознавство
Киевский
национальный
университет имени
Тараса Шевченко,
2004 - магистр
экономических наук,
финансы;
2011г. - магистр
права, правоведение

Доктор економічних наук,
спеціальність 08.00.08 –
Гроші, фінанси і кредит,
2017 р.
ДД №006624;
доцент кафедри фінансів,
2011 р.
12ДЦ №027164
Доктор экономических наук,
специальность 08.00.08 Деньги, финансы и кредит,

2017
ДД №006624;
доцент кафедры финансов,
2011
12ДЦ №027164

15 років
15 лет

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.

Автор 33 научных и учебно-методических работ, из них 3
учебника и 2 практических пособия с грифом МОН Украины в
соавторстве, 2 монографии в соавторстве. участие в 7 научноисследовательских работах; член двух специализированных
ученых советов по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора экономических наук по
специальности 08.00.08 - деньги, финансы и
кредит; подготовлено 6 соискателей ученой степени кандидата
наук и 1 соискателя ученой степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит

Захист докторської
дисертації (2017 р.)
Защита докторской
диссертации (2017 г.)

Любкіна Олена
Вікторівна
Любкина Елена
Викторовна

Доцент кафедри
фінансів
економічного
факультету
Київськогонаціонального
універ-ситету
імені Тараса
Шевченка
Доцент кафедры
финансов
экономического
факультета
Киевскогонационального
универ-ситета
имени Тараса
Шевченко

1.

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.)
Киевский
университет им.
Тараса Шевченко,
1995г.,
Специальность экономика,
квалификация экономист,
преподаватель
экономических
дисциплин (диплом с
отличием ЛБ ВЕ №
000008 от 23.06.1995
г..)

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.)
Кандидат экономических
наук, 051 - экономика
(08.01.01 - экономическая
теория) «Фондовый рынок
Украины: особенности
формирования и перспективы
развития»
(ДК № 021441, решение
президиума Высшей
аттестационной комиссии
Украины от 10.12.2003 г..,
Протокол № 17-06 / 10),
Спецсовет Киевского
национального университета
имени Тараса Шевченко
Д26.001.13.
Доцент кафедры финансов,
денежного обращения и
кредита (12ДЦ № 021344 от
23.12.2008 г.., Решение
Аттестационной коллегии
Министерства образования и
науки Украины, протокол №
6/39-Д от 23.12.2008г.)

22 роки
22 года

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, 2016 – 2019 рр;
«Передача технологій в постсоціалістичних економіках», 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».
Автор более 50 научных и учебно-методических работ, из них 4
учебника и 2 практических пособия с грифом МОН Украины в
соавторстве, 2 монографии в соавторстве. Участие в 2-х
международных научных проектах ( «Норвежско-украинское
сотрудничество в области экономического образования
государственного сектора: бухгалтерский учет, бюджетирование и
финансы, 2016 – 2019 гг.; «Передача технологий в
постсоциалистических экономиках», 2016 - 2018 гг. (Universität
Mannheim (Германия), КНУ им. Тараса Шевченко).
Участвовала в более 40 международных научно-практических
конференциях, в
том
числе в
работе Украинского
инвестиционного форума ежегодных конференциях Fitch Ratings,
рабочих группах и стратегических обсуждениях, организованных
международными институтами (Всемирный банк, CFA Institute,
Канадское агентство международного развития), конференции
CIGAR «Future Avenues for Public Sector Accounting: Engaging
Research, Practice and Use».

При розробці проекту програми враховані вимоги / При разработке проекта программы учтены требования:
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.

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.
Сертификат о
прохождении курса
«Ukraine: An insider`s
view on
macroeconomics,
central banking, and
monetary policy
Киевская школа
экономики
(Украина), 16 ч.
Сертификаты
участия в семинарах
"Technology Transfer
in Post-Socialist
Economies" 2017,
2018, Университет
Мангейма, Германия,
80 ч.

1. Профіль освітньої програми / Профиль образовательной программы
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Finance,
Banking, Insurance / по специальности «Финансы, банковское дело и
страхование
1 – Загальна інформація/ Общая информация
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації /
Уровень высшего
образования и название
квалификации

Ступінь вищої освіти: магістр, спеціальність: 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування», Освітня програма: «Управління
фінансами», спеціалізації: «Управління фінансами компаній»,
«Управління публічними фінансами», з яких вибирається одна /
Master, 072 Finance, Banking, Insurance; Financial Management,
Specialization Corporate Finance Management / Public Finance
Management
Уровень высшего образования : магистр, специальность: 072
«Финансы, банковское дело и страхование», образовательная
программа:
«Управление
финансами»,
специализация:
«Управление финансами компаний», «Управление публичными
финансами», из которых выбирается одна
Мови
навчання
і Російська \ Русский (Russian)
оцінювання
/
язык
обучения и оценивания
Обсяг освітньої програми / 120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 роки
объем
образовательной 120 кредитов ЕКТС, срок обучения – 2 года
программы
Тип програми / тип
Освітньо-професійна / образовательно-профессиональная
программы
Повна назва закладу
Інститут післядипломної освіти Київського національного
вищої освіти, а також
університету імені Тараса Шевченка / Institute of Continuing
структурного підрозділу у
Education of Taras Shevchenko National University of Kyiv
якому здійснюється
навчання / полное
Институт последипломного образования Киевского национального
название заведения
университета имени Тараса Шевченко
высшего образования, а
также структурного
подразделения, в котором
проходит обучение
Назва
закладу
вищої
освіти який бере участь у
забезпеченні програми /
название
заведения
высшего
образования,
которое
принимает
участие в обеспечении
программы
Офіційна назва освітньої
програми,
ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації ВНЗпартнера мовою оригіналу
/ официальное название

образовательной
программы,
уровень
высшего образования и
название квалификации
вуза-партнера
языком
оригинала
Наявність акредитації /
название аккредитации
Цикл/рівень
/
цикл/
уровень

Передумови
предпосылки

НРК України – 8
ЕQF-LLL – 7 рівень

рівень,

FQ-EHEA

–

другий

цикл,

НРК Украины – 8 уровень, FQ-EHEA – второй цикл, ЕQF-LLL – 7
уровень
/ Диплом бакалавра інших спеціальностей, диплом магістра,
спеціаліста будь-яких спеціальностей

Диплом бакалавра других специальностей, диплом магистра,
специалиста любых специальностей
Форма навчання / форма Заочна / заочная
обучения
Термін дії освітньої
5 років / 5 лет
програми / срок действия
образовательной
программы
Інтернет-адреса
http://www.ipe.univ.kiev.ua/
постійного розміщення
опису освітньої програми /
интернет-адрес
постоянного размещения
описания образовательной
программы
2 – Мета освітньої програми / Цель образовательной программы
Мета
програми
(з Здобуття знань і умінь у сфері фінансів, банківської справи та
врахуванням
рівня страхування на макро- і мікрорівнях, що надасть можливість
кваліфікації)
/
цель самостійно здійснювати дослідження фінансових систем,
программы
(с
учетом розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання,
уровня квалификации)
наукові і прикладні проблеми при впровадженні інновацій в
професійну діяльність у динамічному середовищі.
Получение знаний и умений в области финансов, банковского дела
и страхования на макро- и микроуровне, что позволит
самостоятельно проводить исследования финансовых систем,
решать сложные специализированные и управленческие задачи,
научные и прикладные проблемы при внедрении инноваций в
профессиональной деятельности в динамичной среде.
3 – Характеристика освітньої програми / Характеристика образовательной программы
Предметна область (галузь Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,
знань, спеціальність,
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
спеціалізація) / предметная Спеціалізації: «Управління публічними фінансами», «Управління
область (сфера знаний,
фінансами компаній» / Field of study 07 Management and
специальность,
Administration,
специализация)
Speciality 072Finance, Banking, Insurance,

Specialization: Management of Public Finance, Management of
Company Finance
Сфера знания 07 Управление и администрирование, специальность
072 Финансы, банковское дело и страхование, специализация
«Управление публичными финансами», «Управление финансами
компаний», с которых выбирается одна
Орієнтація освітньої
програми / ориентация
образовательной
программы

Освітньо-професійна академічна

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації /
основной фокус
образовательной

Спеціальна освіта за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та
страхування». Ключові слова: публічні фінанси, фінанси підприємств та
організацій, банківництво, фінансові послуги.

Образовательно-профессиональная академическая

Специальное образование по специальности «Финансы, банковское
дело и страхование». Ключевые слова: публичные финансы,
финансы предприятий и организаций, банковского дела,
финансовые услуги.
Особливості програми
особенности программы

/ Розрахована на студентів з іншою вищою освітою, іноземних
громадян, орієнтована на практичну підготовку та розвиток
фахових компетентностей в галузі фінансів, банківської справи та
страхування
Рассчитана на студентов с другим высшим образованием,
иностранных граждан, ориентирована на практическую подготовку
и развитие специальных компетентностей
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Працевлаштування в установах фінансових посередників, органах
працевлаштування /
державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах і
пригодность к
організаціях усіх форм власності
трудоустройству
Трудоустройство в учреждениях финансовых посредников, органах
государственной власти и местного самоуправления, предприятиях
и организациях всех форм собственности
Подальше
навчання
дальнейшее обучение

/

Можливе подальше продовження освіти та вступ до аспірантури,
а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової
післядипломної освіти.

Возможно дальнейшее продолжение образования и поступление
в аспирантуру, а также повышение квалификации и
последипломное образование
5 – Викладання та оцінювання / преподавание и оценивание
Викладання та навчання /
Студенто-центроване навчання, самонавчання. Лекції, семінари,
преподавание и обучение
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.
Студенто-центрированное

обучение,

самообучение.

Лекции,

Оцінювання / оценивание

семинары, практикумы, консультации с преподавателями,
самостоятельная работа, основанная на учебниках и лекциях. Во
время последнего года отводится время для прохождения
практической подготовки и написания квалификационной работы,
которая представляется и обсуждается с участием преподавателей
и сокурсников.
Поточний модульний контроль у формі тестів, усних відповідей,
виступів перед аудиторією, виконання практичних завдань,
психологічних
досліджень.
Письмові
іспити,
заліки,
диференційовані заліки, захист звіту з практики, захист курсової та
кваліфікаційної роботи.

Текущий модульного контроля в виде тестов, устные ответы,
выступления перед аудиторией, выполнение практических задач,
психологические исследования. Письменные экзамены, тесты,
дифференцированные зачеты, защита отчета по практике, защиты
курсовых и квалификационных работ.
6 – Програмні компетентності / программные компоненты
Інтегральна
1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі
компетентність
/ професійної діяльності або навчання у сфері фінансів,
интегральная
банківської справи та страхування, що передбачає проведення
компетентность
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог до професійної, навчальної або
дослідницької діяльності
Способность решать сложные задачи и проблемы в процессе
профессиональной деятельности или обучения в области
финансов, банковского дела и страхования, предусматривает
проведение исследований и / или осуществления инноваций и
характеризуется неопределенностью условий и требований к
профессиональной, учебной или исследовательской
деятельности
Загальні компетентності
(ЗК)
/
общая
компетентность

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.
1. Способность проводить исследования и генерировать новые
идеи.
2. Способность работать автономно и проявлять лидерские
навыки.
3. Способность действовать на основе этических соображений
(мотивов).
4. Способность вести переговоры и разрешать конфликты.
5. Способность к мотивации и достижения общей цели.
6. Способность принимать обоснованные решения.

7. Способность работать в международном пространстве.
8. Способность разрабатывать проекты и управлять ими.
9. Способность общаться на иностранных языках в
профессиональной деятельности.

Фахові компетентності
спеціальності (ФК) /
специальные
компетентности
специальности

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
1. Способность использовать фундаментальные закономерности
развития финансов, банковского дела и страхования в сочетании с
исследовательскими и управленческими инструментами для
осуществления профессиональной и научной деятельности.
2. Способность анализировать финансовую и монетарную
политику и обосновывать направления их усовершенствования.
3. Способность использовать теоретический и методический
инструментарий для диагностики и моделирования финансовой
деятельности субъектов хозяйствования.
4. Способность применять управленческие навыки в сфере
финансов, банковского дела и страхования.
5. Способность оценивать действенность научного, аналитического
и методического инструментария для обоснования управленческих
решений в сфере финансов, банковского дела и страхования.
6. Способность демонстрировать углубленные знания в области
финансового, банковского и страхового менеджмента.
7. Способность использовать положения и методы исследования
других наук для решения профессиональных и научных задач в

сфере финансов, банковского дела и страхования.
8. Способность к поиску, использованию и интерпретации
информации для решения профессиональных и научных задач в
сфере финансов, банковского дела и страхования.
9. Способность разрабатывать задания для проектирования
информационных систем в сфере финансов, банковского дела и
страхования
7 – Програмні результати навчання/ программные результаты обучения
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.
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.

Програмні результати
навчання / программные
результаты обучения

1. Планировать и управлять временем при проведении
исследований.
2. Проводить исследования, генерировать новые идеи,
осуществлять инновационную деятельность.
3. Демонстрировать навыки самостоятельного принятия решений,
быть лидером, нести ответственность за стратегическое развитие
команды.
4. Положительно воспринимать необходимость действовать на
основе профессиональных этических соображений (мотивов).
5. Использовать навыки ведения переговоров и разрешения
конфликтов в профессиональной деятельности и при проведении
исследований.
6. Проявлять умение работать в команде, мотивировать и управлять
работой других для достижения общей цели.
7. Оценивать современное состояние финансов, банковского дела и
страхования и принимать обоснованные решения.
8. Демонстрировать навыки самостоятельной работы, гибкого
мышления, открытости к новым знаниям, оценивать результаты
автономной работы и нести ответственность за личный
профессиональное развитие.
9. Выбирать методы адаптации и направления использования
международных стандартов и нормативов в профессиональной
деятельности
10. Разрабатывать проекты в сфере финансов, банковского дела и
страхования и управлять ими.
11. Демонстрировать навыки общения в профессиональных и
научных кругах иностранными языками.
12. Использовать фундаментальные закономерности развития
финансов, банковского дела и страхования в сочетании с
исследовательскими и управленческими инструментами для
осуществления профессиональной и научной деятельности.
13. Уметь обосновывать направления совершенствования
финансовой и монетарной политики.
14. Осуществлять диагностику и моделирования финансовой
деятельности субъектов хозяйствования.
15. Демонстрировать управленческие навыки в сфере финансов,
банковского дела и страхования.
16. Обосновать управленческих решений в области финансов,
банковского дела и страхования и оценивать их эффективность.
17. Применять углубленные знания в области финансового,
банковского и страхового менеджмента для принятия решений.
18. Адаптировать положения и методы исследования других наук
для решения профессиональных и научных задач в сфере
финансов, банковского дела и страхования
19. Систематизировать и анализировать информацию для решения
профессиональных и научных задач в сфере финансов, банковского
дела и страхования.
20. Разрабатывать задачи для проектирования информационных
систем в сфере финансов, банковского дела и страхования.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми / ресурсное обеспечение реализации
программы
Специфічні
Науково-педагогічні працівники з залученням фахівцівхарактеристики

матеріально-технічного
забезпечення /
специфические
характеристики
материально-технического
обеспечения
Специфічні
характеристики
інформаційного та
навчально-методичного
забезпечення /
специфические
характеристики
информационного и
учебно-методического
обеспечения

практиків
Научно-педагогические работники с привлечением специалистовпрактиков

9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність /
национальная кредитная
мобильность
Міжнародна кредитна
мобільність /
международная кредитная
мобильность
Навчання іноземних
здобувачів освіти /
обучение иностранных
соискателей образования

Вимога до здобувачів: знання російської мови на рівні В1.
Требование к соискателям: знание русского языка на уровне B1.

2.
ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ / Перечень компонент образовательнопрофессиональной программы и их логическая последовательность
2.1. Перелік компонент ОП / Перечень компонент ОП
Код н/д

1
ОК.01

ОК.02

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна
робота) / компоненты образовательной программы
(учебные дисциплины, практики,
квалификационные работы)

Кількість
кредитів /
количество
кредитов

2
3
Обов’язкові компоненти ОП / обязательные компоненты ОП
Методологія та організація наукових досліджень з
3
основами інтелектуальної власності / Методология
и организация научных исследований с основами
интеллектуальной собственности
Професійна та корпоративна етика /
3
Профессиональная и корпоративная этика

Форма
підсумково
го
контролю /
форма
итогового
контроля
4
Залік /
зачет
Залік /
зачет

ОК.03

Корпоративні фінанси / Корпоративные финансы

4

ОК.04

Публічні фінанси / Публичные финансы

9

ОК.05

Фінансові ринки та фінансові інститути /
Финансовые рынки и финансовые институты
Актуальні проблеми теорії та практики сучасних
фінансів / Актуальные проблемы теории и
практики современных финансов
Практика проведення аналітичних досліджень у
фінансовій сфері / Практика проведения
аналитических исследований в финансовой сфере

4

ОК.06
ОК.07

ОК .08
ОК.09
ОК.10
ОК.11
ОК.12
ОК.13
ОК.14
ОК.15
ОК.16
ОК.17

4

15

Кваліфікаційна робота магістра /
Квалификационная работа магистра
Українська мова для іноземців / Украинский язык
для иностранцев
Податковий менеджмент / Налоговый менеджмент

15

Бізнес-симуляція: тренінг / Бизнес-симуляция:
тренинг
Проектне фінансування / Проектное
финансирование
Фінансовий менеджмент / Финансовый
менеджмент
Моделювання та інформаційні технології у
фінансах / Моделирование и информационные
технологии в финансах
Психологія успіху: тренінг / Психология успеха:
тренинг
Страховий менеджмент / Страховой менеджмент

4

Курсова робота з фінансів / Курсовая работа по
финансам

3

3
4

4
5
3

4
3

Іспит /
экзамен
Іспит /
экзамен
Іспит /
экзамен
Іспит /
экзамен
Диференці
йований
залік /
Диференци
ированный
зачет
Захист /
Защита
Залік /
зачет
Іспит /
экзамен
Іспит /
экзамен
Залік /
зачет
Іспит /
экзамен
Залік /
зачет
Залік /
зачет
Іспит /
экзамен
Диференці
йований
залік /
Диференци
ированный
зачет

Загальний обсяг обов’язкових компонент / Общее
90
количество обязательных компонент
Вибіркові компоненти ОП / Выборочные компоненты OП
Спеціалізації «Управління фінансами компаній», «Управління публічними фінансами» по 7
дисциплін у кожній спеціалізації (5 заліків, 2 іспити) – обирається одна спеціалізація.
Специализация «Управление финансами компаний», «Управление публичными финансами
по 7 дисциплин в каждой специализации (5 зачетов, 2 экзамена) – выбирается одна
специализация

Загальний обсяг вибіркових компонент в одному блоці /
Общий объем выборочного компонента в одном блоке
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ / ОБЩИЙ
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

30
120

2.1. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП / СТРУКТУРНОЛОГИЧЕСКА СХЕМА ОП

•

Професійна та
корпоративна етика
• Корпоративні фінанси
• Публічні фінанси
• Фінансові ринки та
фінансові інститути
• Податковий
менеджмент
• Моделювання та
інформаційні технології у
фінансах
• Українська мова для
іноземців

•
•

• 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

Практика проведення аналітичних досліджень у
фінансовій сфері
Кваліфікаційна робота магістра

Спеціалізації
«Управління
фінансами
компаній» або
«Управління
публічними
фінансами»

•
Профессиональная и
корпоративная этика
•
Корпоративные
финансы
•
Публичные финансы
•
Финансовые рынки и
финансовые институты
•
Налоговый
менеджмент
•
Моделирование и
информационные технологии
в финансах
•
Украинский язык для
иностранцев

• Методология и
организация научных
исследований с основами
интеллектуальной
собственности
• Актуальные проблемы
теории и практики
современных финансов
• Финансовые рынки и
финансовые институты
• Бизнес-симуляция:
тренинг
• Проектное
финансирование
• Психология успеха:
тренинг
• Страховой менеджмент
• Финансовый
менеджмент
• Курсовая работа по
финансам

Специализаци
«Управление
финансами
компаний»
или
«Управление
публичными
финансами»

• Практика проведения аналитических исследований в
финансовой сфере
• Квалификационная работа магистра

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Форма

аттестации соискателей высшего образования
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.
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 сфері фінансів, банківської справи та страхування.

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 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).
Аттестация
осуществляется
в
форме
публичной
защиты
(демонстрация)
квалификационной работы и квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится в письменной форме (два теоретических вопроса,
практическая задача, 10 тестов (Проверяются: ПР7, ПР8, ПР14, ПР18).
Квалификационный экзамен проводится в форме личной презентации студентом
полученных компетенций, которые позволяют определить уровень достижений программных
результатов теоретического обучения.
К защите квалификационной магистерской работы допускаются соискатели, которые
успешно и полностью выполнили учебный план.
Квалификационная работа как форма итоговой аттестации позволяет оценить уровень
усвоения соискателем теоретических знаний, практических умений и возможностей
самостоятельной решать прикладные проблемы в сфере финансов, банковского дела и
страхования.
Для предания огласке, публичного ознакомления с содержанием квалификационной
магистерской работы и недопущение академического плагиата должны быть размещены на
web ресурсах университета или соответствующего структурного подразделения.
Условием для допуска соискателя к защите является наличие работы, оформленной
соответственно требованиям к научной работе, решение о предварительной защите, рецензии
специалистов сферы деятельности, отзыв научного руководителя. Квалификационную
дипломную магистерскую работу разрешено защищать в квалификационной комиссии, если
ее уровень самостоятельности (оригинальности) соответствует политике академической
добропорядочности (Проверяется: ПР1, ПР2, ПР7, ПР8, ПР9, ПР11, ПР12).

4.

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми/ матрица
соответствия программных компетентностей образовательной программе
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

ОК 17

ІК1
ЗК1

+

ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

ЗК7

+

ЗК8

+

ФК3

+
+
+

ФК4
ФК5
ФК6

ФК9

+

+
+
+

+

+

+
+

+

ФК2

ФК8

+

+

ФК1

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

ЗК9

ФК7

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої
програми / матрица обеспечения программных результатов обучения (ПРН) соответствующим
компонентам образовательной программы
ОК 01

ПРН1
ПРН 2

ОК 03

ОК 04

ОК 05

+
+

ПРН 3

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ПРН 5
ПРН 6

+

ОК 10

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

ПРН 12
ПРН 13

+

+
+
+

ПРН 15
ПРН 16

ПРН 20

ОК 15

ОК 16

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

ОК 17

+
+

+

+
+

+
+

ПРН 17
ПРН 19

ОК 14

+

ПРН 14

ПРН 18

+
+

ОК 13

+
+

+

ОК 12

+
+

ПРН 10
ПРН 11

ОК 11

+
+

+

ПРН 8
ПРН 9

ОК 09

+
+

+
+
+
+
+

ПРН 4

ПРН 7

ОК 02

+
+

