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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня 
кваліфікація 

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування за освітньо-
професійною програмою «ІТ-ФІНАНСИ» 

Кваліфікація в 
дипломі 

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування за освітньо-
професійною програмою «ІТ-ФІНАНСИ» 

Опис предметної 
області 

Об’єкти вивчення: устрій, принципи й механізми функціонування та 
розвитку фінансових систем, інформаційно-комунікаційне забезпечення  
формуванням та використанням фінансових ресурсів суб’єктів 
господарювання та фінансових установ. 
 

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 
задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері 
фінансів і кредиту, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
 
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і 
концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності 
функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.  
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 Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні 
методи дослідження; методики та технології фінансової науки і практики. 
 

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні програмні 
продукти та системи. 

Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС 

Форма навчання Денна 

Термін навчання Один рік і 4 місяці 

Академічні права 
випускників 

Можливість продовження навчання на третьому освітньо-науковому рівні 
(доктор філософії); отримання післядипломної освіти на споріднених та 
інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної мобільності 

 

 

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ 
 

Назва навчальної дисципліни 
Кількість 

кредитів ЄКТС 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Фінансовий менеджмент 9 

Ринок фінансових послуг 5 

Кредитний менеджмент 5 

Аналіз та оптимізація бізнес-процесів в фінансовій сфері 4 

Курсова робота з дисципліни "Аналіз та оптимізація бізнес-процесів в 
фінансовій сфері"  

1 

Візуалізація фінансових даних 4 

Управління проектами в фінансовій сфері 5 

Управління якістю програмного забезпечення ІС фінансової сфери 4 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 1 

Науково-дослідна практика  1 

Виробнича практика 1 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 1 

Переддипломна практика 8 

Дипломна робота 
 
 

19 
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ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Вибір навчальних дисциплін здійснюється із загальноуніверситетського пулу (маг-

майнори) 
МАГ-МАЙНОР  5 

МАГ-МАЙНОР 5 

МАГ-МАЙНОР 5 

МАГ-МАЙНОР 5 

Комплексний тренінг 3 
 

 

 

Обравши освітньо-професійну програму “ІТ - фінанси” випускник зможе 
• Створити власний бізнес та ефективно управляти ним 

• Працювати на посадах в ІТ-компаніях та ІТ-відділах фінансових установ 

  

Ким працювати? 
• аналітик комп'ютерних систем; 
• аналітик комп'ютерного банку даних;   
• менеджер з фінансових питань;  
• фінансист;  
• фінансовий аналітик;  
• фінансовий брокер;  
• спеціаліст з біржових операцій; 
• спеціаліст з оцінки бізнесу; 
• спеціаліст з управління активами;  
• консультант з фінансово-економічних питань;  
• спеціаліст з аналізу фінансово-господарської діяльності;  
• фінансовий спеціаліст / фахівець;   
• фахівець з фінансового аналізу;  
• аналітик / консультант з питань фінансової безпеки 

 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 
 

Інтегральна 
компетентність 

• Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності 
або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 
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Загальні 
компетентності 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
• Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
• Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
• Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
• Навички міжособистісної взаємодії.  
• Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
• Здатність працювати в міжнародному контексті.  
• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

• Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності.  
• Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для 
діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
• Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  
• Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 
інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  
• Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 
професійну кваліфікацію.  
• Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних 
задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
• Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної 
для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  
• Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  
• Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних 
систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
• Здатність здійснювати аналіз та оптимізацію бізнес-процесів в фінансовій 
сфері. 
• Здатність здійснювати візуалізацію фінансових даних. 
• Здатність планувати, оцінювати та аналізувати проекти в фінансовій сфері з 
використанням ІТ-інструментарію. 
• Здатність управляти якістю програмного забезпечення ІС фінансової сфери 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 

Після закінчення програми навчання випускники будуть здатні використовувати 

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

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

Знатимуть на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. Можуть здійснювати адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Здатні 

відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 

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

змогу вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати результати досліджень. Здатні доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Зможуть 

вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності  

Вмітимуть застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

та управляти ними. Застосовуватимуть управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Здійснюватимуть діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. Застосовуватимуть поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень. Зможуть 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. Матимуть 

здатність оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів. Здійснюватимуть процедури оптимізації бізнес-процесів в фінансовій сфері. Матимуть 

навички здійснювати візуалізацію фінансових даних. Зможуть оцінювати, аналізувати та планувати 

проекти в фінансовій сфері з використанням ІТ-інструментарію. Вмітимуть тестувати та розробляти 

завдання з підвищення якості програмного забезпечення ІС фінансової сфери. 


