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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 «Банківська справа» 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітня програма – Банківська справа 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення: устрій, принципи, механізми функціонування та 

розвитку фінансових систем. 

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: складають 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: методи, методики та технології 

фінансової науки і практики.  

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні програмні 

продукти та системи. 

 

Обсяг програми на базі першого рівня вищої освіти (бакалавр) – 90 кредитів ЄКТС 
За умовами вступу до Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця здобуття ступеня магістра 
можливе на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового 
вступного випробування за програмою обраної спеціальності 
(спеціалізації, освітньої програми) та єдиного фахового вступного 
іспиту з іноземної мови (вступного іспиту з іноземної мови) з 
урахуванням середнього балу відповідного додатка до диплома 
бакалавра. 
 

Форма навчання Денна/заочна 

Термін навчання денна форма - один рік 4 місяці 

заочна форма - один рік 4 місяці 
 

Академічні права 

випускників 

Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за 

іншою спеціальністю є виконання вимог, аналогічних переведенню на 

спеціальність відповідно до законодавства. Приймальна комісія приймає 

рішення про зарахування таких осіб на підставі додатка документа про 

здобутий освітній ступінь або витягу з учбової картки. 

Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому 

рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати додаткові 

кваліфікації в системі післядипломної освіти. 
 

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ 
 

 

Навчальна дисципліна 
Кількість 

кредитів 
ЄКТС ( 1 

кредит – 30 
годин) 

Базові навчальні дисципліни 

Фінансовий менеджмент 9 

Ринок фінансових послуг 5 

Кредитний менеджмент 5 

Проєктне фінансування 4 

Курсова робота з навчальної дисципліни "Проєктне 
фінансування" 

1 

Банківське регулювання та нагляд 4 

Фінансовий менеджмент у банку 5 
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Управління банківськими ризиками 4 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ 1 

Науково-дослідна практика 1 

Виробнича практика 1 

Переддипломна практика 8 

Дипломна робота 19 

Вибіркові навчальні дисципліни 

МАГ-МАЙНОРИ (студенти обирають 4 навчальні 
дисципліни із загальноуніверситетського пулу) 

5 (на кожну обрану  
навчальну дисципліну) 

КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ (студенти обирають один 
тренінг із пулу кафедри) 

3 
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ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА  

 
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). 

Додатково для освітньо-наукової програми «Банківська справа»:  
 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

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 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.  
Додатково для освітньо-наукової програми «Банківська справа»:  
 Здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень.  
 Здатність застосовувати методи управління проектами, стандартами і 

технологією їх розробки та реалізації, визначати оптимальний механізм і зміст 

процедур проведення постійного нагляду і контролю за процесом освоєння 

інвестицій.  
 Здатність дотримуватись принципів, прийомів і методів регулювання 

банківської діяльності, формувати та використовувати інформаційну базу для 

реалізації заходів управління банківськими ризиками на рівні банків та 

здійснення нагляду за банківською діяльністю на рівні структурних підрозділів 

НБУ.  
 Здатність розробляти комплексний стратегічний план діяльності банку, 

формувати систему управління банківськими процесами, здійснювати оцінку та 

управління банківськими ризиками.  
 Здатність визначати елементи організації та функціонування системи 
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ризик-менеджменту банку, оцінювати фактори ризику банківських процесів, 

здійснювати обґрунтований вибір методів управління банківським ризиками, 

визначати вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку. 

 

 ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Після закінчення освітньої програми навчання випускники будуть: використовувати 

фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності; знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здійснювати 

адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій 

професійної діяльності; відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

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

банківської справи та страхування; вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень; 

доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь 

у фахових дискусіях; вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи 

та загальнолюдські цінності; вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними; застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування; здійснювати діагностику і моделювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання; застосовувати поглиблені знання в сфері 

фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень; 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; оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів. Додатково для освітньо-наукової програми «Банківська справа»: обґрунтовувати 

актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних 

ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень; 

презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових 

публікацій і виступів на наукових заходах; формувати систему прогнозних показників для 

прийняття ефективних управлінських рішень в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища; вміти 

контролювати виконання банками обов’язкових нормативів та вимог обов’язкового 

резервування, аналізувати діяльність банків у процесі інспектування та здійснювати аудит, 

управляти рівнем ризикованості діяльності банків; вміти ідентифікувати ключові проблеми у 

банку, планувати розширення банківських продуктів та послуг, їх матеріальне та кадрове 

забезпечення, просування на ринку.  

 


