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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1. Загальна інформація
Повна назва 
закладу вищої освіти 
та структурного 
підрозділу

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. 
Докучаєва,
факультет обліку та фінансів, 
кафедра фінансів

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Магістр,
магістр фінансів, банківської справи та страхування

Офіційна назва 
освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська 
справа та страхування»

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання -  1 рік 4 місяці

Наявність
акредитації

Сертифікат про акредитацію спеціальності за рівнем 
магістр УД № 21008188 від 08.01.2019 р. Термін д і ї-д о  
01.07.2024 р.

Цикл/рівень НРК України -  7 рівень; QF-EHEA -  другий цикл; 
EQF-LLL -  7 рівень

Передумови

Наявність ступеня бакалавра, магістра або освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Умови вступу визначаються Правилами прийому до 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в 2021 р. 
(https://knau.kharkov.ua/vstupnik.html)

Мова викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми До 01.07.2024 р.

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми

https://knau.kharkov.ua/opp.html

2 - Мета освітньої програми
Освітня програма спрямована на підготовку лідерів-професіоналів для сфери 
фінансів, банківської справи та страхування, які володіють креативним мисленням, 
ґрунтовними знаннями фінансової науки, сучасними інформаційними технологіями 
та практичними навичками вирішення складних управлінських завдань в умовах 
динамічного зовнішнього і внутрішнього середовища.

3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація)

Галузь знань -  07 Управління та адміністрування 
Спеціальність -  072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.
Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, 
механізми функціонування та розвитку фінансових 
систем.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які

https://knau.kharkov.ua/vstupnik.html
https://knau.kharkov.ua/opp.html


характеризуються комплексністю та певною 
невизначеністю
умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, 
банківської
справи та страхування й у процесі навчання.
Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і 
концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 
закономірності функціонування й розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування.
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.
Освітня програма орієнтується на сучасні наукові 
дослідження і основні напрямки наукової та професійної 
діяльності фахівців у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування; інноваційні технології у фінансах, 
банківській справі та страхуванні; організацію фінансової, 
банківської та страхової діяльності; забезпечення 
належного рівня надання послуг у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Вища освіта в галузі знань «Управління та 
адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування».
Ключові слова: фінансовий менеджмент, фінансове 
планування та прогнозування, кредитний менеджмент, 
податковий менеджмент, страховий менеджмент, ринок 
фінансових послуг, основи проектування інформаційних 
систем у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування, інноваційний розвиток фінансової системи.

Особливості Програма спрямована на формування особистісно-
програми професійних характеристик та компетентностей 

майбутніх фахівців з фінансів, банківської справи та 
страхування шляхом освоєння теорії та практики 
розробки тактичних і стратегічних управлінських рішень 
у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Загальний обсяг освітньо-професійної програми становить 
90 кредитів ЄКТС, у тому числі: обов’язкові компоненти 
циклу загальної підготовки -  15 кредитів ЄКТС, 16,7 %; 
циклу професійної підготовки -  51 кредитів ЄКТС, 56,7%; 
вибіркові компоненти -  24 кредити ЄКТС, 26,7%. 
Програма передбачає обов’язковою умовою проходження 
виробничої практики на підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності та господарювання; 
фінансових, банківських установах; контролюючих і 
податкових органах, органах соціального страхування, у



страхових, аудиторських, консалтингових компаніях. 
Особливий акцент у процесі навчання відводиться на 
академічну доброчесність здобувачів освіти. 
Використання інноваційно-педагогічних технологій 
навчання на основі платформи дистанційного навчання 
Моосіїе.
Компетентнісно-професійний підхід до підготовки 
магістрів з фахівців з банківської справи та страхування 
забезпечується наявністю філій кафедри у потужних 
сільськогосподарських підприємствах та провідних 
банківських і небанківських фінансових установах 
України.

4 -  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

Магістр фінансів, банківської справи та страхування 
здатний виконувати роботу в розрізі професійних груп 
і професійних назв робіт відповідно до Національного 
класифікатора України (ДК 003:2010 р. зі змінами та 
доповненнями):
1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої 
влади
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної 
влади
1210 Керівники підприємств, установ і організацій 
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів 
державної влади
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів 
державної влади та місцевого самоврядування
1229.8 Керівні працівники митних органів
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, юридичних
та адміністративних підрозділів та інші керівники
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
146 Менеджери (управителі у фінансовій діяльності
1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового 
посередництва
1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу
1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів
1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування 
життя та заощаджень
1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного 
страхування
1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності 
у сфері фінансів
1468 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності 
у сфері страхування
1469 Менеджери (управителі) в інших видах 
фінансового посередництва
147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з 
нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним



особам 
23 Викладачі
231 Викладачі університетів та вищих навчальних 
закладів
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2414 Професіонали з питань фінансово-економічної 
безпеки підприємств. Установ та організацій
2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна 
безпека підприємств, установ та організацій)
2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки
2419.3 Професіонали державної служби та місцевого 
самоврядування
2441 Професіонали в галузі економіки 
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та 
брокери (посередники) із заставних та фінансових 
операцій
3412 Страхові агенти
3413 Агенти з торгівлі майном 
3417 Оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
344 Державні інспектори
3441 Інспектори митної служби
3442 Інспектори податкової служби 
3444 Інспектори з ліцензій
3449 Інші державні інспектори

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому освітньо- 
науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та 
набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної 
освіти.
5 -  Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно- 
орієнтоване навчання, навчання на основі досліджень, 
індивідуальна освітня траєкторія, використання 
дистанційних технологій в освітньому процесі -  система 
Моосіїе (http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php) 
тощо.
3 метою забезпечення підготовки висококваліфікованих 
фінансистів викладання проводиться у вигляді: лекцій, 
семінарів, практичних занять, самостійної роботи, 
індивідуальних занять, на постійній основі проводяться 
виїзні практичні заняття на підприємствах та в 
організаціях.

Оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, 
презентація науково-дослідних робіт, звіти з практики, 
курсові роботи, контрольні роботи, розв’язування задач, 
виконання творчих завдань, складання фінансових і

http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php


професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 
проектування інформаційних систем у сфері фінансів,

_______________________ банківської справи та страхування.______________________
7 -  Програмні результати навчання

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування 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 та страхування.
ПРОЗ. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 
методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.
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
ПРО8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування та управляти ними,
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.
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 та страхування 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.____________________________________________________

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Матеріально-
технічне
забезпечення

100 % науково-педагогічних працівників, залучених до 
викладання дисциплін освітньої програми, мають наукові 
ступені та/або вчені звання, є визнаними професіоналами з
досвідом практичної роботи за фахом.______________________
Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним 
вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є 
достатнім для забезпечення якості освітнього процесу. 
Використання сучасного навчального устаткування, 
програмно-інформаційного забезпечення.



Матеріально-технічна база характеризується: відповідністю 
усіх приміщень будівельним, санітарним та пожежним нормам; 
100% забезпеченість спеціалізованими навчальними 
аудиторіями, комп’ютерами та прикладними комп’ютерними 
програмами, мультимедійним обладнанням; соціальна 
інфраструктура включає спортивні майданчики, їдальню, 
медпункт; 100% забезпеченість гуртожитком; доступ до мережі 
Інтернет, у т.ч. бездротовий доступ.

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

Використання навчального середовища Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева та 
авторських розробок науково-педагогічних працівників 
університету.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення має 
актуальний змістовий контент, базується на сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологіях та включає: 
бібліотеку, читальні зали з достатнім фондом навчальної, 
наукової літератури та фахових періодичних видань; 
електронну бібліотеку ХНАУ ім. В. В. Докучаева:
1Шп: //1ІЬ. к п аи. кііагко V. иа/
офіційний сайт ХНАУ ім. В. В. Докучаева:
https://knau.kharkov.ua/
віртуальне навчальне середовище Моосіїе:
http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php;
необмежений доступ до мережі «Інтернет»;
навчальні плани; графіки навчального процесу:
https://knau.kharkov.ua/science_graphics.html;
робочі програми навчальних дисциплін.

9 - Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Харківським 
національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаева та 
закладами вищої освіти і науковими установами України.

Міжнародна
кредитна
мобільність

У рамках міжнародних програм на основі двосторонніх 
договорів між Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаева та закладами вищої освіти і 
науковими установами країн-партнерів.

Навчання 
іноземних 
здобувачів 
вищої освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови, 3 
викладанням дисциплін англійською та українською мовами.

https://knau.kharkov.ua/
http://moodle.knau.kharkov.ua/course/index.php
https://knau.kharkov.ua/science_graphics.html


Розділ 2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність

2.1. Перелік компонент ОПП

Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 
робота)

Кіль
кість
кре

дитів

Форма
підсумкового

контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1 1. Цикл загальної підготовки
ОК 1.1 Глобальна економіка 4 іспит

ОК 1.2 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 4 залік

ОК 1.3 Методологія наукових досліджень 
та академічна доброчесність 4 іспит

ОК 1.4 Соціальна відповідальність 3 залік
Разом за циклом 15

ОК 2 2. Цикл професійної підготовки

ОК 2.1 Фінансовий менеджмент 7 іспит, курсова 
робота

ОК 2.2 Фінансове планування і прогнозування 4 іспит
ОК 2.3 Податковий менеджмент 6 іспит
ОК 2.4 Ринок фінансових послуг 4 іспит
ОК 2.5 Кредитний менеджмент 4 іспит
ОК 2.6 Страховий менеджмент 5 іспит

ОК 2.7
Основи проектування інформаційних 
систем у сфері фінансів, банківської 
справи та страхуванні

4 іспит

ОК 2.8 Інноваційний розвиток фінансової 
системи 4 іспит

ОК 2.9
Виробнича практика з фінансового 
менеджменту і податкового 
менеджменту

6
залік

ОК 2.10 Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи 7

захист
кваліфікаційної

роботи
Разом за циклом 51

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 66

Вибіркові компоненти ОП

ВБ 1 .1 -  
ВБ 1.2

Дисципліни за вибором здобувана із 
загально-орієнтованого каталогу (2 
дисципліни*3 кредити = 6 кредитів)

6
залік



ВБ 1 .3 -  
ВБ 1.8

Дисципліни за вибором здобувана із 
професійно-орієнтованого каталогу (6 
дисциплін*3 кредити = 18 кредитів)

18
залік

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90



2.2. Структурно-логічна схема підготовки магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1 семестр

Глобальна економіка

Методологія наукових 
досліджень та академічна 

доброчесність

Іноземна мова за 
професійним спрямуванням

Фінансовий менеджмент

Податковий менеджмент

Фінансове планування і 
прогнозування

2 семестр

Ринок фінансових послуг

Кредитний менеджмент

Страховий менеджмент

ВБ 1 загально-орієнтованого 
каталогу

ВБ 3 професійно- 
орієнтованого каталогу

ВБ 4 професійно- 
орієнтованого каталогу

ВБ 5 професійно- 
орієнтованого каталогу

Виробнича практика з 
фінансового менеджменту і 
податкового менеджменту

З семестр

Соціальна відповідальність

Інноваційний розвиток 
фінансової системи

І
Основи проектування 
інформаційних систем 

у сфері фінансів, банківської 
справи та страхуванні

ВБ 2 загально-орієнтованого 
каталогу

ВБ 6 професійно- 
орієнтованого каталогу

ВБ 7 професійно- 
орієнтованого каталогу

ВБ 8 професійно- 
орієнтованого каталогу

Підготовка і захист 
кваліфікаційної роботи



Розділ 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації 
здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи.

Вимоги до
кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 
складної задачі або проблеми у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. У 
кваліфікаційній роботі не може бути академічного 
плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна 
робота має бути розміщена на офіційному сайті закладу 
вищої освіти або його структурного підрозділу, або у 
репозитарії закладу вищої освіти.



Розділ 4. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти

Визначення 
принципів та 
процедур
забезпечення якості 
вищої освіти

В університеті затверджені «Політика забезпечення 
якості вищої освіти Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева» та 
«Положення про забезпечення якості освітньої 
діяльності і якості вищої освіти в Харківському 
національному аграрному університеті 
ім. В. В. Докучаева»

Моніторинг та 
періодичний перегляд 
освітніх програм

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 
відбуваються відповідно до локальних нормативних 
документів університету. Механізм розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм регулюється «Положенням про 
організацію освітнього процесу Харківського 
національного аграрного університету 
ім. В.В. Докучаева», «Методичними рекомендаціями до 
розроблення та оформлення освітньої програми» і 
«Положенням про порядок створення, удосконалення, 
зміни та закриття освітніх програм Харківського 
національного аграрного університету ім. 
В.В. Докучаева».
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх 
програм, формуються як результат зворотного зв’язку з 
науково-педагогічними працівниками, здобувачами 
вищої освіти, випускниками і роботодавцями, а також з 
урахуванням прогнозування розвитку галузі та потреб 
суспільства. В університеті проходить щорічне 
опитування здобувачів вищої освіти, роботодавців, 
випускників щодо якості освітніх програм, результати 
якого обов’язково враховують під час їх перегляду

Оцінювання 
здобувачів вищої 
освіти

Оцінювання здобувачів вищої освіти відбувається 
відповідно до «Положення про оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаева»

Оцінювання науково- 
педагогічних і 
педагогічних 
працівників

Оцінювання досягнень науково-педагогічних працівників 
відбувається у кінці календарного року відповідно до 
«Положення про рейтингову систему оцінювання 
діяльності науково-педагогічних працівників і 
структурних підрозділів Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаева». Результати 
оцінювання обов’язково оприлюднюють на сайті 
університету.
Рейтингова система оцінювання діяльності науково- 
педагогічних працівників університету забезпечує 
вимірювання рівня їхньої індивідуальної професійної 
активності відповідно до змісту наукової, навчально-



методичної та організаційно-виховної роботи і мотивує 
до зростання результативності професійної діяльності

Підвищення 
кваліфікації науково- 
педагогічних, 
педагогічних та 
наукових працівників

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 
освітнього процесу в рамках освітньої програми, 
проходять підвищення кваліфікації не рідше одного разу 
на п’ять років. Порядок підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників 
регулюється «Положенням про підвищення кваліфікації 
(стажування) педагогічних і науково-педагогічних 
працівників Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаева»

Наявність
інформаційних систем 
для ефективного 
управління освітнім 
процесом

Освітній процес в університеті забезпечено:
-  комп’ютерними системами, мультимедійним 
обладнанням;
-  необмеженим доступом до мережі «Інтернет»;
-  сайтом університету;
-  електронною бібліотекою;
-  доступом до відкритих освітніх ресурсів;
-  платформою дистанційного навчання «Моосіїе»;
-  інформаційною системою планування та обліку 
навчальної роботи

Публічність 
інформації про освітні 
програми, ступені 
вищої освіти та 
кваліфікації

Інформацію про освітні програми, ступені вищої освіти і 
кваліфікації розміщено на сайті університету у 
відкритому доступі

Забезпечення 
дотримання 
академічної 
доброчесності 
працівниками 
закладів вищої освіти 
та здобувачами вищої 
освіти, у тому числі 
створення і 
забезпечення 
функціонування 
ефективної системи 
запобігання та 
виявлення
академічного плагіату

Забезпечення дотримання академічної доброчесності 
працівниками університету і здобувачами вищої освіти 
регламентовано Кодексом академічної доброчесності 
Харківського національного аграрного університету 
ім. В.В. Докучаева.
В університеті функціонує система запобігання та 
виявлення плагіату в роботах працівників та здобувачів 
вищої освіти з використанням спеціалізованого 
програмного забезпечення



Розділ 5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньо-професійної програми
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ІНТ + + + + + + + + + + + + + +

ЗК1 +

ЗК 2 +

ЗКЗ + + + +

ЗК 4 + + +

ЗК 5 + + + + + + +

ЗК6 + + +

ЗК 7 +

ЗК 8 +

ЗК 9 + +

СК 1 + +

СК2 + + + +

СКЗ + + + + + +

СК 4 + + + +

СК 5 + + + + + +

СК 6 + + + +

СК 7 + + + +

СК 8 +

СК 9 +



Розділ 6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

Програмні
результат

и
навчання

Компоненти ОП
О

К
 1

.1

О
К

 1
.2

О
К

1.
3

О
К

 1
.4

О
К

 2
.1

О
К

 2
.2

О
К

 2
.3

О
К

 2
.4

О
К

 2
.5

О
К

 2
.6

О
К

 2
.7

О
К

 2
.8

О
К

 2
.9

О
К

 2
.1

0

ПР 1 + + +

ПР 2 + +

ПР 3 + + + + + + +

ПР 4 + + + +

ПР 5 +

ПР 6 + + + + + + +

ПР 7 + +

ПР 8 + +

ПР 9 + + + + + +

ПР 10 + +

ПР 11 + + +

ПР 12 + + + + +

ПР 13 + + +


