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І. Зміст і структура освітньої програми зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 
1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Хмельницький національний університет 

Факультет економіки і управління 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Ступінь вищої освіти Магістр  

Назва кваліфікації Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Одиничний. Диплом державного зразка 

Освітньо-професійна програма – 90 кредитів ЄКТС 

Строк навчання – один рік п’ять місяців 

Наявність акредитації 
Акредитаційна комісія МОНУ, Україна 2015 рік, термін дії 

сертифікату (НД №2395003) – десять років 

Цикл/рівень  
Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень; FQ-EHEA – другий 

цикл; EQF LLL – 7 рівень 

Передумови  - освітній ступінь «бакалавр»;  

- умови прийому та навчання за Програмою регламентуються 

Правилами прийому до ХНУ 

Мова викладання  Українська  

Термін дії освітньої 

програми  

П’ять років 

Інтернет адреса 

постійного 

розміщення освітньої 

програми 

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=2&f=%D0%9C 

 

 

2. Мета освітньої програми 

Підготовка інтелектуальної еліти нації, високопрофесійних, духовно багатих, 

патріотичних громадян і фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, які  

здатні приймати управлінські рішення у професійній діяльності або у процесі навчання, 

що забезпечує оволодіння системними знаннями, передовими компетентностями та 

набуття програмних результатів, які розвивають потенціал їх конкурентоздатності на 

вітчизняному та міжнародному ринках праці, що характеризується невизначеністю умов і 

вимог 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

07 «Управління та адміністрування»;  

072  «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: сукупність управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

спрямованих на розвиток окремих суб’єктів економічної 

діяльності та економіки держави загалом  

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, 

здатних приймати управлінські рішення щодо розв’язання 

складних спеціалізованих завдань і прикладних проблем, які 

характеризуються комплексністю та певною невизначеністю 

умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування й у процесі навчання 

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=2&f=%D0%9C
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Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і 

концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 

закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування, уможливлюють управління цими 

процесами 

Методи, методики та технології фінансової науки і практики.  

Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи та 

стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» на основі практико-

орієнтованого навчання шляхом налагодження сталої комунікації 

зі стейкхолдерами-роботодавцями 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Основні предмети – обов’язкові дисципліни загальної та 

професійної підготовки (73,3%). Дисципліни вільного вибору 

студента, які доповнюють загальні та спеціальні (фахові) 

компетентності, складають 26,7%. 

Застосування методів, методик та технологій фінансової науки, 

що реалізуються шляхом використання сучасних інформаційно-

аналітичних систем та стандартних, спеціальних й галузевих 

програмних продуктів в поєднанні фінансової теорії та практики 

управління фінансово-економічними процесами на засадах 

міждисциплінарного підходу, оволодіння інноваційними 

методами професійної діяльності у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Ключові слова: фінанси, банківська справа, страхування, 

управління, адміністрування 

Особливості 

програми  

Спеціальна освіта в галузі 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 

комплексним підходом підготовки професіоналів з фінансів, 

банківської справи та страхування,  який реалізується через 

поглиблення  дослідницьких компетентностей та знань 

спеціальних розділів фундаментальних  та професійно-

орієнтованих дисциплін, що забезпечують багатовекторність 

професійної діяльності 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійні назви робіт (посад) відповідно до Національного 

класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та 

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 

випускник з професійною кваліфікацією «Магістр фінансів, 

банківської справи та страхування» може працевлаштуватися на 

посади з наступними професійними назвами робіт: керівник 

фінансового підрозділу (1231); керівник підрозділу юридичної 

особи, що здійснює діяльність з управління активами (1210.1); 

керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком 

(1210.1); директор фінансовий (1231); начальник планово-

економічного відділу, фінансового відділу (1231); менеджер 

(управитель) за фахом (1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467); 

професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій (2414); науковий співробітник 

(фінансово-економічна безпека підприємств, установ та 
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організацій) (2414.1); професіонал з корпоративного управління 

(2413.2); професіонал з управління активами (2413.2); аналітик з 

питань фінансово-економічної безпеки (2414.2); консультант з 

ефективності підприємництва (2419.2); інспектор фінансовий 

(2419.3); казначей (2419.3); спеціаліст державної служби (2419.3); 

агент податковий (3429); головний державний податковий 

інспектор, державний податковий інспектор (3442); ревізор-

інспектор податковий (3442); фінансові та інвестиційні 

консультанти (2412); фінансові аналітики (2413); страхові 

представники (3321). 

Подальше навчання 

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти 

5. Викладання і оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване, студентоцентроване навчання, 

електронне навчання в системі Moodle, ініціативне самонавчання. 

Лекційні заняття поєднуються з практичними заняттями, 

диспутами, «мозковими штурмами», тренінгами, вебінарами, 

круглими столами, бізнес-кейсами, workshop, hakaton, діловими 

іграми, індивідуальними заняттями, практичною підготовкою та 

робочими зустрічами з фахівцями в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. Консультування здобувачів освіти як 

особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія суб’єктів навчання 

у ЗВО з метою формування професійної компетентності 

висококваліфікованого професіонала 

Оцінювання 

Поточний (оперативний) контроль: усне опитування та 

тестування, захист лабораторних робіт, рефератів, звітів; захист 

розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань.  

Семестровий контроль: захист курсової роботи, захист практики, 

екзамен та залік (в т.ч. диференційований), які проводяться в 

усній або письмовій (тестовій) формі.  

Підсумкова атестація: 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. 

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 (ФК) 

ФК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні 

з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ФК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 
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інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

ФК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію.  

ФК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

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

справи та страхування.  

ФК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ФК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

7. Програмні результати навчання 

ПРН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності.  

ПРН02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 

пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПРН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПРН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПРН05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових 

питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПРН06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, 

брати участь у фахових дискусіях.  

ПРН07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності  

ПРН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними.  

ПРН09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПРН10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

ПРН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПРН12. 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.  

ПРН13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні 

її результатів. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Провадження освітньої діяльності мають здійснювати члени 
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групи забезпечення спеціальності, які працюють за основним 

місцем роботи в університеті, мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності та відповідають іншим кадровим вимогам 

визначеними чинними Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 травня 2018 

р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п). 

Склад групи забезпечення відповідає ліцензійним вимогам: 100 % 

загальної чисельності членів групи забезпечення спеціальності 

мають науковий ступінь та/або вчене звання, 43 % – науковий 

ступінь доктора наук та/або вчене звання професора. 

До забезпечення реалізації освітньої програми залучаються 

професіонали з досвідом управлінської, інноваційної роботи та 

роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення для провадження освітньої 

діяльності за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа 

та страхування» відповідає вимогам Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п). 

В освітньому процесі використовуються навчальні аудиторії, 

комп’ютерні лабораторії, конференц-зал, бібліотека, фонд якої (в 

т.ч.) сформовано відповідно до потреб реалізації ОП.  

Кількість комп’ютерних робочих місця для студентів із строком їх 

експлуатації не більше восьми років та програмне забезпечення, 

яке необхідне для реалізації освітніх компонент та отримання 

програмних результатів за ОП відповідає вищезазначеним 

Ліцензійним умовам.   

Частка навчальних аудиторій з мультимедійним обладнанням в 

загальній кількості аудиторій, що використовуються в освітньому 

процесі підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня з 

фінансів, банківської справи та страхування відповідає 

вищезазначеним Ліцензійним умовам.  

До послуг здобувачів вищої освіти за ОП і викладачів є доступ до 

мережі Інтернет, в т.ч. через безкоштовний Wi-Fi.  

Сформована необхідна соціально-побутова інфраструктура та 

кількість місць в гуртожитках відповідає вищезазначеним 

Ліцензійним умовам. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення: 

 вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання 

відповідного або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці 

університету (у т.ч. в електронному вигляді); 

 доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 

мовою (Web of science, Scopus) відповідного або спорідненого 

профілю; 

 офіційний веб-сайт університету, на якому розміщена основна 

інформація про ліцензії та сертифікати про акредитацію освітньої 

програми, діяльність, зразки документів про освіту, умови для 

доступності осіб з інвалідністю та представників інших 

маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
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наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, інша інформація щодо організації 

освітнього процесу в університеті. 

Навчально-методичне забезпечення: 

 затверджені в установленому порядку освітньо-професійна 

програма, навчальні плани, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти; 

 робочі програми (силабуси) з усіх освітніх компонентів ОП, які 

включають: програму навчальної дисципліни, заплановані 

результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 

рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні 

ресурси в Інтернеті; 

 електронні освітні ресурси в системі Moodle; 

 електронні ресурси бібліотеки університету; 

 університетський  репозитарій, який сприяє популяризації 

наукових здобутків академічної спільноти університету;  

 програми з усіх видів практичної підготовки до кожної 

освітньої програми; 

 методичні матеріали для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти. 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Передбачається в рамках виконання двосторонніх  договорів між 

університетом та вітчизняними закладах вищої освіти 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Передбачається в рамках виконання міжнародних проектів та 

реалізації міжнародних програм 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе у відповідності до норм чинного законодавства. Після 

вивчення курсу української мови 

 

 

ІІ Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньої програми 

 

Шифр КОП 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість  

кредитів 

ЄКТС 

Форма  

підсумкового 

контролю 

Семестр 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП) 

ОЗП.01 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
4 залік 1 

ОЗП.02 
Методологія і організація наукових 

досліджень 
5 екзамен 1 

Дисципліни професійної  підготовки (ОПП) 

ОПП.01 Управління фінансами підприємства 5 екзамен 1 

ОПП.02 Бюджетний менеджмент  5 екзамен 1 

ОПП.03 Страховий менеджмент 5 екзамен 1 

ОПП.04 Фінансовий менеджмент в банку 5 екзамен 1 

ОПП.05 
Ризик-менеджмент інститутів 

фінансового ринку 
5 екзамен 2 

ОПП.06 Комплексна курсова робота 2 КР 2 

ОПП.07 Переддипломна практика 15 диф. залік 3 
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ОПП.08 Кваліфікаційна робота 15 
Кваліфікацій

на робота 
3 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66   

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ* 

 Вибіркові дисципліни  2 семестру 24 залік**  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24   

Разом за освітньою програмою 90   

 
Примітка:  

* каталог вибіркових дисциплін розміщений в Інформаційні системи Університету «Модульне середовище 

для навчання»  

** кількість заліків залежить від числа обраних вибіркових дисциплін у семестрі в межах встановлених 

кредитів ЄКТС 

 



 

 

 

 

 

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 
   

   

   

   

   

   

 

 

 

ОЗП.01 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

ОЗП.02 

Методологія і організація 

наукових досліджень 

ОПП.01  

Управління фінансами 

підприємства 

ОПП.02 

Бюджетний менеджмент 

ОПП.04 

Фінансовий менеджмент в банку 

ОПП.03 

Страховий менеджмент 

ОПП.07  

Переддипломна практика 

ОПП.08   

Кваліфікаційна робота 

ОПП.05  

Ризик-менеджмент інститутів 

фінансового ринку 

Вибіркові дисципліни  

(освітні компоненти формуються 

здобувачами вищої освіти з 

університетського каталогу 

дисциплін вільного вибору) 



ІІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної 

роботи. 

 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне 

розв’язання складної задачі або комплексної проблеми 

щодо прийняття управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування, що 

супроводжується проведенням досліджень та/або 

застосуванням інноваційних підходів та 

характеризується комплексністю і невизначеністю 

умов і вимог.  

Кваліфікаційна (дипломна) робота не повинна містити 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та 

списування. 

Кваліфікована робота має бути розміщена на сайті 

закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, 

або у репозитарії закладу вищої освіти.   

Вимоги до публічного захисту Виступ під час публічного захисту складається із трьох 

смислових частин, які відповідають за змістом вступу, 

основній частині та висновкам кваліфікаційної роботи. 

 

Оцінювання кваліфікаційної 

роботи 

Оцінки кваліфікаційної роботи виносяться членами 

екзаменаційної комісії на її закритому засіданні. 

Комісія бере до уваги зміст роботи, обґрунтованість 

висновків, зміст доповіді, рівень презентації роботи і 

відповідей на запитання, відгук (рецензію) на роботу, 

рівень теоретичної та практичної підготовки студента. 

Оцінки кваліфікаційної роботи оголошуються в той же 

день після закінчення захисту всієї групи та 

оформлення протоколу засідання комісії. За 

результатами підсумкової атестації студентів 

екзаменаційна комісія ухвалює рішення про 

присвоєння кваліфікації та видачі диплома магістра 

фінансів, банківської справи та страхування.  
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IV. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (далі – СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та 

рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України 

«Про вищу освіту» (2014) та статті 41 Закону України «Про освіту» (2017). Створена 

СВЗЯ функціонує на п'яти організаційних рівнях відповідно до розроблених нормативних 

документів, що розміщені на вебсайті Університету: 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=700&p=100.  

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості ВО 

містить:  

1) стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;  

2) систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;  

3) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

4) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації;  

5) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;  

6) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

(науковопедагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;  

7) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;  

8) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науковопедагогічних працівників;  

9) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти;  

10) створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування;  

11) інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами.  
 
 
 

http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?r=700&p=100
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V. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 

програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

 

1. Закон України “Про освіту” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Закон “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Рівні Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij 

4. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. Постанова КМУ від 30 

грудня 2015  № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) . – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п 

5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ МОНУ 

від 01.06.2017 № 600 (у редакції 04.05.2020). - Режим доступу:  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf 

6. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 – 

Управління та адміністрування, спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування [Електронний ресурс]./ Затверджено і введено в дію наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 729. - Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/072-

finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf 

7. Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм Лист МОНУ від 05.06.2018 

№ 1/9-377. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-05062018-19-

377 

8. Зразок освітньо-професійної програми для першого та другого рівнів вищої 

освіти. Лист МОНУ від 28.04.2017 № 1/9-239. - Режим доступу:  https://pstu.edu/wp-

content/uploads/2019/01/Зразок-освітньої-програми-рекомендації-МОН-України.pdf 

9. Методичні рекомендації до розроблення освітніх програм підготовки фахівців 

різних рівнів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті (схвалені 

Науково-методичною радою університету, протокол від 26.12.2018 № 4) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-05062018-19-377
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-05062018-19-377
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/01/Зразок-освітньої-програми-рекомендації-МОН-України.pdf
https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/01/Зразок-освітньої-програми-рекомендації-МОН-України.pdf


 

 

VІ. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ЗК 01  + + + + + + + + + 

ЗК 02 +         + 

ЗК 03  + + + + + + +  + 

ЗК 04   + + + + + + + + 

ЗК 05   + + + + + + + + 

ЗК 06 +  + + + + +  +  

ЗК 07   + + + + +    

ЗК 08 +      +    

ЗК 09   + + + + +    

ФК 01   + + + +     

ФК 02   +      + + 

ФК 03   + + + + +    

ФК 04         + + 

ФК 05        + + + 

ФК 06       +  + + 

ФК 07   + + + + + + + + 

ФК 08   + + + + +   + 

ФК 09  +         



 

 

VIІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН 01  + + + + + + +  + 

ПРН 02  +         

ПРН 03   + + + + +   + 

ПРН 04        + + + 

ПРН 05 +         + 

ПРН 06        +  + 

ПРН 07  + + + + + +    

ПРН 08   + + + + +   + 

ПРН 09   + + + + +    

ПРН 10   +      + + 

ПРН 11   + + + + +   + 

ПРН 12   + + + + + +  + 

ПРН 13   + + + + +    



 

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати: 

 

Гаранту ОП: д.е.н., професору Хрущ Нілі Анатоліївні 

Ел. адреса: nila.ukr@gmail.com 
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