
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ДонНУ  

імені Василя Стуса 

Протокол №__ від «___»__________2023 р. 

Голова Вченої ради _______ Анатолій ЗАГНІТКО 

 

 

 

 

ВВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ № ___ 

від «___»___________2023 р. 

Ректор 

___________Роман ГРИНЮК 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ  

FINANCE, BANKING AND INSURANCE  

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГИЙ 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, 

СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК 

(0412 FINANCE, BANKING AND 

INSURANCE) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2023 



  

2 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ  

FINANCE, BANKING AND INSURANCE 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Радою з якості вищої освіти   

Донецького національного  

університету імені Василя Стуса 

протокол №_  від «__» ______ 2023 р. 

 

Заступник голови Ради з якості, 

перший проректор  

____________Тетяна  НАГОРНЯК 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

Вченою радою  

економічного факультету 

 

протокол №__ від «___» ______2023 р. 

 

Голова вченої ради,  

декан економічного факультету 

___________ Тетяна ОРЄХОВА  

 

 

 

 

 

 

Експерт з якості 

072 Фінанси, банківська справа, страхування 

та фондовий ринок  

________________ Людмила ЮРЧИШЕНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНІЦІЙОВАНО: 

Кафедрою фінансів і банківської справи 

протокол № __ від «___» ______ 2023 р. 

В. о. завідувача кафедри  

___________ Людмила ЮРЧИШЕНА 

 

ПРОЄКТНА ГРУПА: 

Гарант:  

________Людмила ЮРЧИШЕНА 

Члени групи: 

 ________ Неля ВОЛКОВА 

 ________ Вікторія МАТВІЙЧУК 

 ________ Наталія ПОЛІЩУК  

 

 



  

3 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 



  

4 

 

І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Тип диплому та обсяг 

програми (в кредитах 

ЄКТС) 

Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяця 

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

Україна 

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine 

Акредитаційна 

організація 

Національне агентство із  забезпечення якості вищої освіти  

Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289365 від 21.08.2017 р., 

термін дії до 01.07.2024 р.. 

Рівень програми 

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA –  Second cycle, ЕQF-LLL – 

Level 7, рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень. 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Немає 

Освітня кваліфікація  Магістр фінансів, банківської справи, страхування та фондового 

ринку  

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр.  

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, 

страхування та фондовий ринок. 

Спеціалізація – немає. 

Obtained qualification: Master of Finance, Banking and 

Insurance.  

Program Subject Area Finance, Banking and Insurance. 

Освітня програма – Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

Educational Program: Finance, Banking and Insurance. 

Предметна область / 

Спеціальність         

 

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

функціонування та розвитку фінансових систем; фінансове 

управління діяльністю суб’єктів господарювання, управління 

державними фінансами, нагляд та регулювання діяльності в 

сферах надання фінансових послуг та банківництва, 

адміністрування та контроль надходження податків і зборів, 

управління діяльністю банків, страхових компаній, інститутів 

на ринку фінансових  послуг. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або 

навчання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та 

фондового ринку, 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, страхування та фондового ринку.  

Методи, методики та технології: методи, методики та 

технології фінансової науки і практики.  

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та 

системи.  
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Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-

науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати 

додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.  

МЕТА ПРОГРАМИ 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють стратегічним, інноваційним  
способом мисленням, глибокими фундаментальними знаннями та прикладними 
навичками, діють відповідно до професійних та етичних принципів, що дозволяє їм гідно 
конкурувати на ринку праці завдяки сформованим компетентностями з прийняття 
ефективних гнучких управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, 
страхування та фондового ринку в умовах інноваційних змін та невизначеності. 
 

В ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

1 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна у сфері фінансів, банківської справи, страхування та 

фондового ринку.  

Ключові слова: фінансовий менеджмент, податковий 

менеджмент, страховий менеджмент, фінансовий менеджмент у 

банку, антикризовий фінансовий менеджмент, ринок 

фінансових послуг та інновації, системи управління ризиками у 

фінансах. 

2 Особливості 

програми       

Освітня програма орієнтована на глибоку професійну 

підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер 

професійної діяльності. Забезпечує формування аналітичного 

базису у фахівця, здатного до стратегічного прогнозування та 

моделювання ситуацій, сценаріїв фінансової діяльності та її 

макросередовища в умовах мінливого ринкового середовища. 

ОП передбачає можливість формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувача, удосконалення англомовної 

підготовки у професійній сфері в рамках окремих освітніх 

компонентів професійного спрямування та за результатами 

неформальної освіти (проходження англомовних курсів), 

реалізації права на участь у програмах  академічної мобільності. 

Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення 

проблем у сфері управління завдяки наявності науково-

дослідної практичної підготовки в установах державних 

фінансових органів України та фінансових службах на 

місцевому рівні, страхових компаніях,  підприємствах, 

комерційних банках.  

Залученість здобувачів до науково-дослідної роботи випускової 

кафедри – участь у кафедральній темі (реєстраційний номер 

0120U102710), відповідність тематики наукових досліджень 

потребам макро та  регіонального розвитку фінансової, 

банківської сфери, страхового та фондового ринку, 

взаємозв’язок наукових інтересів наукових керівників та 

здобувачів (вибір тем досліджень у кореляції із їх науковими 

інтересами), апробація результатів дослідження здобувачів на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікація 

статей у фахових виданнях категорії «Б», участь у міжнародних 

і всеукраїнських конкурсах наукових робіт. 

Практикоорієнтованість навчання посилюється гостьовими 

лекторами-практиками фахового спрямування,  участю 
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здобувачів у професійних міжнародних конкурcах (Chartered 

Financial Analyst Institute Research Challenge in Ukrainian), 

проведення дебатів на запит партнерів-практиків (Головне 

управління ДПС у Вінницькій області), виконання кейсів, 

запропонованих міжнародними та вітчизняними компаніями та 

організаціями (Casers). 

Структура ОП враховує сучасний досвід аналогічних освітніх 

програм у провідних вишах України та Європи. 

С ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

1 Працевлаштування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магістр з фінансів, банківської справи, страхування та 

фондового ринку здатен виконувати професійну роботу 

відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв 

класифікаційних угруповань професій, може займати такі 

посади: 

- фінансовий директор; 

- керівник (директор, начальник та ін.) фінансового 

департаменту; 

- начальник фінансового відділу; 

- начальник контрольно-ревізійного відділу; 

- менеджер із грошового посередництва; 

- менеджер із надання кредитів; 

- менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів; 

- менеджер із страхування; 

- менеджер із допоміжної діяльності у сфері страхування; 

- менеджер із фінансового посередництва; 

- професіонали, зайняті роботою з цінними паперами; 

- професіонали у сфері біржової діяльності; 

- професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій; 

- професіонали з фінансово-економічної безпеки; 

- професіонали державної служби; 

- аналітик (банківська діяльність); 

- аналітик з інвестицій; 

- аналітик з кредитування; 

- аналітик з дослідження фінансового ринку; 

- аналітик консолідованої інформації; 

- відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової 

установи); 

- економіст з фінансової роботи; 

- економіст з податків і зборів; 

- економічний радник; 

- консультант з економічних питань; 

- член виконавчого органу акціонерного товариства; 

- науковий співробітник (фінансово-економічна безпека 

підприємств, установ та організацій);  

- науковий  співробітник-консультант  (економіка); 

- молодший науковий співробітник (фінансово-економічна 

безпека підприємств, установ та організацій). 
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D СТИЛЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

 

 

 

Викладання здійснюється на основі студентоорієнтованого 

підходу, включає інтерактивне, проблемно-орієнтоване та 

проєктне навчання, самонавчання. 

Форма навчання: традиційні, проблемні та мультимедійні 

лекції; практичні та лабораторні заняття, тренінги, мозкові 

штурми, ділові ігри, кейс-стаді, наукові семінари, дебати, 

навчання в малих групах з предметними дискусіями; самостійне 

навчання, онлайн-консультації, електронне навчання в системі 

Moodle, Teams під керівництвом викладача тощо. 

Поєднання зазначених форм навчання розвиває у здобувачів  

комунікативні та лідерські якості, уміння працювати в команді, 

здійснювати наукові дослідження та представляти результати в 

кваліфікаційній роботі. 

2 Система 

оцінювання 

Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти у Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса», «Положенням про організацію освітньої діяльності у 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», 

«Методичними рекомендаціями до розробки критеріїв 

оцінювання типових завдань у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса».  

Система оцінювання передбачає проведення усних та 

письмових екзаменів, презентацію індивідуальних творчо-

аналітичних завдань, захисту звіту з практичної підготовки, 

публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи, 

наукових робіт, проєктів, усного опитування, письмового 

контролю (у тому числі електронного). 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

здійснюється за системою ЄКТС.  

E ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1 Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній 

діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської 

справи, страхування та фондового ринку, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

2 Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

 
 
 
 
 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

ЗК4 Вміння виявляти 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).  
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3 Спеціальні 

компетентності 

(СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК1  Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи, 

страхування та фондового ринку 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, страхування та фондового 

ринку.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування 

управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 

справи, страхування та фондового ринку.  

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, страхування та фондового ринку.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і 

наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, 

страхування та фондового ринку  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері 

фінансів, банківської справи, страхування та фондового 

ринку. 

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проєктування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської 

справи, страхування та фондового ринку.  

СК10 Здатність до стратегічного мислення  та перспективного 

планування у сфері фінансів, банківської справи, 

страхування та фондового ринку. 

F ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи, страхування та фондового ринку 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, страхування та фондового 

ринку.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів 

до конкретних ситуацій професійної діяльності.  
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ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи, страхування та фондового ринку.  

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, 

страхування та фондового ринку та управляти ними.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, 

страхування та фондового ринку.   

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, страхування та фондового ринку 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.  

ПР 14. Вміти формувати фінансову стратегію та її окремі елементи, складати 

перспективні фінансові плани і бюджети.  

ПР15. Розробляти антикризові програми проблемних фінансових і нефінансових 

суб’єктів господарювання, впроваджувати відповідні фінансові заходи та 

попереджувати кризи на основі управління ризиками.  

ПР16. Використовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній 

діяльності.  

G РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

1 Кадрове 

забезпечення 

Група забезпечення ОП включає науково-педагогічних 

працівників кафедри фінансів і банківської справи, а також 

інших кафедр Університету, які дозволяють сформувати 

програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП. 

Вони працюють в Університеті за основним місцем роботи, 

мають стаж науково-педагогічної роботи понад п’ять років, 

необхідний рівень наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше чотирьох видів і 

результатів професійної діяльності відповідно до Ліцензійних 

вимог. 

Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання 

становить 100 % кількості членів групи забезпечення.  

Керівник, гарант, члени проєктної групи відповідають 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. 



  

10 

 

До навчального процесу залучено фахівців-практиків в галузі 

фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. 

Члени групи забезпечення спеціальності є науковими 

керівниками переможців та призерів міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. 

Всі члени групи забезпечення пройшли міжнародне стажування 

(Польща, Болгарія, Латвія, Хорватія, Словаччина), більше 80% 

з них мають публікації в Scopus та Web of Science Core 

Collection. 

2 Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та 

дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-

професійною програмою. Стан приміщень відповідає 

санітарно-гігієнічним нормам.  

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса 

включає: навчальні корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-

інноваційний центр «ДонНУ – Поділля»; наукова бібліотеку з 

читальними залами в кожному корпусі, сучасні навчальні 

аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні 

лабораторії, міжкафедральну навчально-методичну 

лабораторію організаційно-методичного забезпечення 

підготовки фахівців  з обліку та фінансів. 

В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі 

Інтернет завдяки технології Wi-Fi. 

Університет надає можливість безкоштовного доступу до 

наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», 

повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше 600 тис. 

прим. електронних книжок, довідників, вказівників та ін. з IP-

адрес університету. 

3 Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, наявні внутрішній корпоративний сайт, платформи 

дистанційної освіти, доступ до повнотекстових 

наукометричних баз «Web of Science» та «Scopus».  

Інформаційний пакет ЄКТС (розміщено на офіційному сайті 

Університету). 

Інформаційне забезпечення включає доступ до: 

- онлайн-бібліотеки Університету; 

- електронної бази наукових журналів; 

- бази електронних бібліотечних ресурсів світу. 

Навчально методичне забезпечення: 

- силабуси, робоча програма практичної підготовки; 

- посібники, навчальні посібники, навчально-методичні 

посібники, конспекти лекцій, практикуми; 

- методичні вказівки до практичних занять і самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти, написання кваліфікаційної 

(магістерської) роботи; 

- інші навчально-методичні матеріали. 

Навчальні матеріали з дисциплін розташовано на порталі 

економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, 

командах Teams та OneDrive (з наданням доступу здобувачам 

вищої освіти) і в команді Teams. 
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Н АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

1 Національна 

кредитна 

мобільність 

Реалізується в Донецького національного університету імені 

Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та 

регулюється внутрішніми локальними документами: 

Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в 

Донецькому національному університету імені Василя Стуса, 

Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ 

імені Василя Стуса. 

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час 

участі здобувача вищої освіти у програмах національної 

академічної мобільності відбувається шляхом порівняння 

змісту навчальних програм та з урахуванням програмних 

результатів навчання здобутих здобувачем. 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування» в межах співпраці 

Університету з провідними закладами вищої освіти України 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Державний податковий університет тощо) мають право 

впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, 

проходити фахові стажування та  тренінги зі спеціальності.   

2 Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з 

вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми 

локальними документами: Положенням про реалізацію права на 

академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, 

Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ 

імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів 

про  співробітництво Університету з іноземними закладами 

вищої освіти – партнерами. 

Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до 

програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між 

Університетом та закладами вищої освіти - партнерами 

(Познанський економічний університет (Польща), Економічна 

академія імені Д.А. Ценова (Болгарія), Університет Томаша 

Бати (Чехія) та іншими іноземними закладами-партнерами. 

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння 

змісту навчальних програм та з урахуванням програмних 

результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти. 

3 Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За ОП передбачена підготовка іноземних здобувачів вищої 

освіти. 
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ІІ. КАТАЛОГ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІКО-СТРУКТУРНА СХЕМА* 

Код 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ОК1 Фінансовий менеджмент 5,5 Екзамен 

ОК2 Податковий менеджмент 4 Екзамен 

ОК3 Страховий менеджмент (Insurance Management) 4 Екзамен 

ОК4 Ринок фінансових послуг та інновації 4 Екзамен 

ОК5 Фінансовий менеджмент у банку 4 Екзамен 

ОК6 
Антикризовий фінансовий менеджмент (Anti Crisis 

Financial Management)  
4 

Залік 

ОК7 
Методологія та організація наукових досліджень. 

Кваліфікаційна робота 
4 

Екзамен 

ОК8 Системи управління ризиками у фінансах 4 Залік 

ОК9 
Моделювання та візуалізація даних (Modeling and data 

visualization) 
4 

Екзамен 

ОК10 Виробнича (науково-дослідна) практична підготовка 9 Захист звіту 

ОК11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5  

ОК12 Атестація 4,5 

Публічний захист 

кваліфікаційної 

роботи 

Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної 

підготовки 

67,5  

Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти 

 Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік 

 Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік 

 Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен 

 Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен 

 Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен 

Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої 

освіти 

22,5  

Загальний обсяг освітньої програми 90  



ЛОГІКО-СТРУКТУРНА СХЕМА 

 

СЕМЕСТР 1    СЕМЕСТР 2    СЕМЕСТР 3   
           

Фінансовий менеджмент (ОК-

1) 
 5,5 кредитів  

Системи управління 
ризиками у фінансах  
(ОК-8) 

 4 кредити 

 Виробнича (науково-

дослідна) практична 

підготовка  

(ОК-10) 

 

9 кредитів 

           

Податковий менеджмент 
(ОК-2) 

 4 кредити  Моделювання та 
візуалізація даних (ОК-9) 

 4 кредити 
 

Підготовка 

кваліфікаційної 

(магістерської) роботи 

(ОК-11) 

 

16,5 
кредитів 

    Вибіркові     

Страховий менеджмент 
(Insurance Management) (ОК-
3) 

 4 кредити  Дисципліна з переліку 1  3 кредити 
  

         

Ринок фінансових послуг та 
інновації (ОК-4) 

 

4 кредити 

 

Дисципліна з переліку 1 

 

3 кредити 

  

         

Фінансовий менеджмент у 
банку (ОК-5) 

 

4 кредити 

 
Дисципліна з переліку 2 

 
5,5 кредитів 

  

        
Антикризовий фінансовий 
менеджмент (Anti Crisis 
Financial Management)  
 (ОК-6) 

 

4 кредити 

 

Дисципліна з переліку 2 

 

5,5 кредитів 

 

Атестація (ОК-12) 

 

4,5 кредити 

        
Методологія та організація 

наукових досліджень. 

Кваліфікаційна робота (ОК-7) 

 

4 кредити 

 
Дисципліна з переліку 2 

 

5,5 кредитів 

 

 

 

 

 

 

 
Фундаментальні дисципліни Вибіркові 

Дисципліни, що забезпечують формування 

інструментарію для дослідження 
Практика Проведення дослідження та атестація 



Ш. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

 

Кваліфікаційна (магістерська) робота має передбачати 

розв’язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, 

банківської справи, страхування та фондового ринку, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

У кваліфікаційній (магістерській) роботі не може бути 

академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Робота 

перевіряється на плагіат до подання її до захисту за допомогою 

спеціального сервісу Університету. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозиторії 

Університету. 

 

 

IV. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Процедури і заходи 

забезпечення якості 

освіти 

Відповідно до Стратегії розвитку Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 2017 – 2025 рр. одним з 

наскрізних завдань є забезпечення якості вищої освіти.  

На виконання вимог національного освітнього законодавства 

процедури та заходи забезпечення якості освіти в Університеті 

регулюються «Положенням про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти у Донецькому національному 

університеті імені Василя Стуса» та реалізуються через «Систему 

заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». 

В Університеті функціонує Рада з якості вищої освіти, діяльність 

якої регулюється відповідним Положенням та має на меті успішне 

впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти задля досягнення стратегічних пріоритетів Університету. 

Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Університеті здійснюється на таких рівнях: університетський, 

факультетський, кафедральний, студентський та викладацький. 

Моніторинг  та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми 

проводиться відповідно до локальних нормативних документів 

Університету. Процедури розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються 

«Положенням про освітню програму у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса» та «Положенням 

про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному 

університету імені Василя Стуса». 

Моніторинг та перегляд ОП має на меті забезпечення 

взаємозв’язку між змістом навчання та запитами стейкголдерів. 

В Університеті запроваджено щосеместрове опитування 

здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу та якості 

викладання навчальних дисциплін. Опитування проводиться за 

допомогою онлайн сервісів, зокрема, автоматизованої системи 
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опитувань «ФОРУМ». Результати опитування обов’язково 

враховуються при перегляді існуючих та формуванні нових ОП 

усіх рівнів. 

Крім того, групою забезпечення за кожним освітнім компонентом 

щорічно, в останній тиждень теоретичного навчання, 

здійснюється анкетування здобувачів вищої освіти щодо його 

актуальності та змістовної наповненості.  

Актуальність та відповідність ОП запитам стейкголдерів 

оцінюється через анкетування випускників та стейкголдерів за 

ініціативи групи забезпечення. 

Відповідальність за організацію та проведення локального 

моніторингу ОП покладається на гаранта. Результати локального 

моніторингу не менш ніж раз на рік обговорюються на засіданні 

кафедри фінансів і банківської справи, вченій радi економічного 

факультету.  

Оцінювання здобувачів 

вищої освіти 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

здійснюється згідно із Положенням про організацію освітньої 

діяльності, Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 

Методичними рекомендаціями до розробки критеріїв оцінювання 

типових завдань у Донецькому національному університеті імені 

Василя Стуса. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах 

об’єктивності, системності, плановості, єдності вимог, 

відкритості, прозорості, доступності і зрозумілості методики 

оцінювання, врахування індивідуальних можливостей здобувачів 

вищої освіти. 

Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті 

здійснюється за 100-бальною системою. Оцінка здобувача вищої 

освіти відповідає відношенню встановленого при оцінюванні 

рівня сформованості загальних і спеціальних (фахових) 

компетентностей до запланованих результатів навчання. 

Результати навчання із відповідними критеріями оцінювання 

визначаються для окремого освітнього компонента і фіксуються 

в силабусі, робочій програмі практичної підготовки тощо. Форми 

(методи) оцінювання забезпечують валідність оцінювання 

успішності здобувачів вищої освіти та встановлення факту 

досягнення результатів навчання. Форми підсумкового контролю з 

освітнього компонента визначаються ОП, можуть мати 

альтернативу екзамену і не можуть змінюватися на інші. 

Результати оцiнювання навчання є основою для прийняття рішень 

щодо переведення здобувачів вищої освіти на наступні курси, 

присвоєння часткових та повних кваліфікацій, формування 

розподілів оцінок i рейтингів здобувачів вищої освіти, а також 

використовуються для цілей моніторингу ОП. 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

Згідно з «Положенням про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та педагогічних працівників у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса» всі викладачі, які 

залучені до реалізації освітнього процесу в рамках ОП, пройшли 

підвищення кваліфікації впродовж останніх п’яти років. 

Положення регулює усі формальні аспекти підвищення 

кваліфікації, в тому числі професійного розвитку викладачів. 
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Університет підтримує та заохочує участь викладачів у 

внутрішньокорпоративних програмах навчання та підвищення 

кваліфікації (наприклад, «Майстерня «Teaching Art», 

«Факультетська школа Гарантів», «Інструменти стратегічного 

управління в менеджменті ЗВО» та інші). 

Обсяг підвищення кваліфікації протягом п’яти років не може бути 

меншим ніж шість кредитів ЄКТС. 

Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Освітній процес в Університеті забезпечується: 

- комп’ютерною технікою та пакетами прикладних комп’ютерних 

програм; 

- безперебійним доступом до мережі «Internet»; 

- використанням хмарних технологій; 

- хмарним інтернет-сервіс Офіс-365; 

- платформою дистанційного навчання Moodle; 

- програмно-технологічним комплексом управління навчальним 

процесом АС «Деканат». 

Окремо здійснюється періодичний аналіз щодо відповідності 

ліцензійним умовам, підсистеми збору, обробки та збереження 

інформації в «Єдиній електронній базі даних з питань освіти». 

Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

З метою забезпечення інформаційної відкритості Університету та 

виконання вимог законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», на офіційному сайті Університету створено спеціальний 

розділ «Інформаційна відкритість», в якому зібрано посилання на 

всі публічні документи та публічну інформацію. 

Інформацію про ОП, ступені вищої освіти та кваліфікації 

розміщено на офіційних веб-ресурсах Університету та сайті 

економічного факультету. На офіційному сайті Університету в 

розділі «Освітня діяльність та додаткові освітні послуги» 

проводиться громадське обговорення проєктів ОП. 

Електронний варіант ОП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» розміщено на сайті Університету, на сайті і порталі 

економічного факультету.  

Забезпечення 

дотримання академічної 

доброчесності 

працівниками закладів 

вищої освіти та 

здобувачами вищої 

освіти, у тому числі 

запобігання та 

виявлення академічного 

плагіату 

Підготовка здобувачів здійснюється на основі принципів 

академічної доброчесності та корпоративної етики, визначених в 

«Кодексі академічної доброчесності та корпоративної етики 

Донецького національного університету імені Василя Стуса», за 

дотримання якого відповідає Комісія з питань академічної 

доброчесності та корпоративної етики Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

Для запобігання та виявлення плагіату в наукових дослідженнях 

працівників та здобувачів вищої освіти в Університеті діє система 

запобігання та виявлення плагіату з широким використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення. 
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V. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 
 ІК ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 

ПР01 + +         +          

ПР02 +   +       + +         

ПР03 + +          +  +  +     

ПР04 +   +             +  + + 

ПР05 +  +    +  +      +      

ПР06 +   +   +              

ПР07 +         +   +        

ПР08 +             +    + + +  

ПР09 +      + +     +  +    + + 

ПР10 + +          +    + +    

ПР11 +     +       + +  +     

ПР12 +     +       + +       

ПР13 +      +   +     +      

ПР14 +     +              + 

ПР15 +    +        + +  +  +   + 

ПР16 +  +      +     + +      
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VI.  МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

Компетентності Освітні компоненти 

ОК-1  ОК-2  ОК-3  ОК-4  ОК-5  ОК-6  ОК-7 ОК-8 ОК-9  ОК-10  ОК-11  ОК-12  

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

ІК + + + + + + + + + + + + 

З
аг

ал
ь
н

і 

ЗК1    + +  + +    + 

ЗК2   +   +   +    

ЗК3 +   +  + + + + + + + 

ЗК4  +   + +  +  +   

ЗК5 + + +  + +  +   +  

ЗК6 + +   +     +  + 

ЗК7     +        

ЗК8    + +   +   +  

ЗК9  + + + +        

С
п

ец
іа

л
ьн

і 

СК1    + +  +    +  

СК2      + + + + + +  

СК3 + + +  + +  +     

СК4 +   + + +  +  + + + 

СК5 + + +  +     +   

СК6 +       +     

СК7 +  + + + +   + + +  

СК8   + + +      +  

СК9     +   +   +  

СК10 + +   + +   +    
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VI.  МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

Програмні 

результати 

Освітні компоненти 

ОК-1  ОК-2  ОК-3 

 

ОК-4 

 

ОК-5 

 

ОК-6  ОК-7  ОК-8 

 

ОК-9 

 

ОК-10  ОК-11  ОК-12  

ПР01    + +  +    + + 

ПР02       +    +  

ПР03       + +  + +  

ПР04 +   +    + + + +  

ПР05   +   +   +    

ПР06 + +  +  + +     + 

ПР07 + + + + +        

ПР08   + + +      +  

ПР09 + + +  + +  +     

ПР10   +  + +  + + + +  

ПР11 + + +  + +       

ПР12 + + +  + +  +   + + 

ПР13       +   + +  

ПР14 +    + +       

ПР15     + +  +  +   

ПР16   + + +   +   +  

 


