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1 - Загальна інформація
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет економіки
Кафедра фінансів
Магістр
Освітня кваліфікація: магістр, фінанси, банківська справа та
страхування, ОП «Страхування та управління ризиками»
Освітньо-професійна програма «Страхування та управління
ризиками»
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання
1рік 5 місяців
Сертифікат з акредитації спеціальності 072 Фінанси, банківська
справа та страхування НД 0495159 від 19.10.2017р.
Термін дії до 01.07.2023 р.
HPK України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
EQF LLL – 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
українська
На період дії сертифікату з акредитації спеціальності (відповідно
наказу МОН України від 30.10.2017 № 1432) або до проходження
первинної акредитації
www.dnu.dp.ua

2 - Мета освітньої програми
Підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і
практичними навичками щодо управління фінансово-кредитними установами та суб'єктами
господарювання в різних сферах діяльності, здатні до генерації й обґрунтування перспектив
них ідей, розв’язання комплексних проблем з фінансів, банківської справи та страхування.
3 - Характеристика освітньої програми
07 - Управління та адміністрування,
Предметна область
072 - Фінанси, банківська справа та страхування.
(галузь знань,
спеціальність,
Об’єкти вивчення:
– управління рухом фінансових ресурсів, формування та
спеціалізація)
використання капіталу, доходів і грошових фондів, що
опосередковують розподіл та перерозподіл вартості ВВП у
суспільстві на макрорівні та мікрорівні,
– методичні основи і стандарти у сфері управління фінансами,
страхуванням та банківською справою;
Цілі навчання: набуття сукупності компетентностей вищого
професійного рівня через глибоке розуміння дисциплін
фінансового спрямування та практичних навичок аналітичних
досліджень, комунікацій, розробки та впровадження програм
розвитку фінансових відносин.
Теоретичний зміст предметної області:
- основні поняття: понятійні та сутнісні характеристики
управління фінансовими відносинами на грошово-кредитних
ринках; методологічні основи прийняття управлінських рішень у
сфері фінансів, банківської справи та страхування для

Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

забезпечення стабільного, прозорого та конкурентного
функціонування фінансового сектору та створення умов для
прогресивного економічного зростання.
- концепції:
гуманістична, глобалізаційна, сталого розвитку, інформаційна,
геопросторова,
постіндустріальна,
геоекономічна,
мультикультурна, інноваційна
- принципи:
студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, інноваційноінформаційний,
теоретико-прогностичний,
практикоорієнтований, мультидисциплінарний, лінгвокомунікативний,
наукоцентрований, проблемно-орієнтований.
Методи, методики та технології якими має оволодіти здобувач
вищої освіти для застосовування на практиці –
діалектичний метод пізнання суспільних явищ, використовувати
логічний,
порівняльний,
системний,
структурний,
функціональний та комплексний підходи; застосовувати на
практиці методи аналізу, синтезу, економіко-математичного
моделювання і прогнозування фінансових процесів, методи та
технології управління цими процесами.
Інструменти та обладнання: комплекс методів управління
діяльністю господарюючих суб'єктів у сфері фінансів, банківської
справи та страхування, а також інформаційно-комунікаційні та
освітні технології у галузі фінансової діяльності
Освітньо-професійна програма магістра має прикладну орієнтацію.

Загальна програма «Фінанси, банківська справа та страхування».
Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та
страхування, що володіють аналітичними, комунікативними,
організаторськими,
підприємницькими
навичками
щодо
обґрунтування управлінських рішень у сфері професійної
діяльності та прогнозування їх наслідків.
Ключові слова: фінансовий менеджмент, страховий менеджмент,
податковий менеджмент, кредитний менеджмент, фінансовий
менеджмент у банку, фінансова безпека.
Особливості програми поглиблена фахова і теоретична підготовка з фінансів,
банківської справи та страхування. Сприяння в проходженні
управлінської практики у фінансових установах, суб’єктах
господарювання, банках та небанківських фінансово-кредитних
установах.
4 - Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Випускники можуть працювати на первинних посадах за
Придатність до
професіями,
визначеними
Національним
класифікатором
працевлаштування
України: Класифікатор професій ДК 003:2010
14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та
їх підрозділів
1461.Менеджери (управителі) у сфері грошового
посередництва
1465. Менеджери (управителі) зі страхування життя та
заощаджень
1466. Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування
1468. Менеджери (управителі) у допоміжній діяльності у сфері
страхування

Подальше навчання

Викладання та
навчання
Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Фахові компетентності
спеціальності

1475. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку,
досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з
питань комерційної діяльності та управління
2. Професіонали
2419.3. Професіонали державної служби
2441. Професіонали в галузі економіки
2441.2. Економісти
Випускники, які успішно закінчили освітньо-професійну
програму і захистили кваліфікаційну роботу, можуть продовжити
підготовку на третьому (науковому) рівні для здобуття ступеня
доктора філософії; мають право на отримання післядипломної
освіти на споріднених спеціальностях; підвищення кваліфікації;
академічної мобільності
5 - Викладання та оцінювання
Комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування ситуаційних
та проблемних завдань, навчальні доповіді та презентації з
використанням мультимедійного обладнання, кейсів тощо,
практична підготовка, виконання кваліфікаційної роботи.
Поточне опитування, тестовий контроль, презентація
індивідуальних завдань, письмові екзамени, заліки,
диференційовані заліки, захист курсових робіт, звіт з практики,
захист кваліфікаційної роботи.
6 - Програмні компетентності
Здатність 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 до професійної, навчальної або дослідницької
діяльності
ЗК 1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.
ЗК 2. Здатність працювати автономно та проявляти лідерські
навички.
ЗК 3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 4. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти.
ЗК 5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 7. Здатність працювати у міжнародному просторі.
ЗК 8. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній
діяльності.
ФК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні
з дослідницькими і управлінськими інструментами для
здійснення професійної та наукової діяльності.
ФК 2. Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та
обґрунтовувати напрями їх удосконалення.
ФК 3. Здатність використовувати теоретичний та методичний
інструментарій для діагностики і моделювання фінансової
діяльності суб’єктів господарювання.
ФК 4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.
ФК 5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і
методичного інструментарію для обґрунтування управлінських
рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ФК 6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері
фінансового, банківського та страхового менеджменту.
ФК 7. Здатність використовувати положення і методи
дослідження інших наук для розв’язання професійних та
наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та
страхування. ФК 8. Здатність до пошуку, використання та
інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових
завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ФК 9. Здатність розробляти завдання для проектування
інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
7 - Програмні результати навчання
РН 1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень.
РН 2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати
інноваційну діяльність.
РН 3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень,
бути лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток
команди.
РН 4. Позитивно сприймати необхідність діяти на основі
професійних етичних міркувань (мотивів).
РН 5. Використовувати навички ведення переговорів та
розв’язання конфліктів в професійній діяльності та при
проведенні досліджень.
РН 6. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та
управляти роботою інших для досягнення спільної мети.
РН 7. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та
страхування і приймати обґрунтовані рішення.
РН 8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого
мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати
автономної роботи і нести відповідальність за особистий
професійний розвиток.
РН 9. Обирати методи адаптації та напрями використання
міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.
РН 10. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи
та страхування та управляти ними.
РН 11. Демонструвати навички спілкування в професійних і
наукових колах іноземними мовами.
РН 12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з
дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення
професійної та наукової діяльності.
РН 13. Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової
і монетарної політики.
РН 14. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової
діяльності суб’єктів господарювання.
РН 15. Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
РН 16. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів,
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність.
РН 17. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового,
банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.
РН 18. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук
для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.

РН 19. Систематизувати та аналізувати інформацію для
вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
РН 20. Розробляти завдання для проектування інформаційних
систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам
Кадрове забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та
базується на наступних принципах:
відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних
працівників освітнім галузі знань та спеціальності;
обов’язковості та періодичності проходження стажування і
підвищення кваліфікації викладачів;
моніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних
працівників;
впровадження результатів стажування та наукової діяльності у
освітній процес.
Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та
Матеріально-технічне
соціальна інфраструктура університету в повному обсязі
забезпечення
відповідає чинним Ліцензійним умовам. В освітньому процесі
використовується мультимедійне обладнання для проведення
лекцій, для практичних та лабораторних занять - обладнання
комп’ютерних лабораторій.
Університет має власний веб-сайт за адресою http://dnu.dp.ua, де
Інформаційне та
розміщено інформацію щодо інформаційного та навчальнонавчально-методичне
методичного забезпечення освітнього процесу.
забезпечення
Інформаційне забезпечення ґрунтується на використанні ресурсів:
загально університетських та кафедральних бібліотек, мережі
Internet з вільним доступом, колекцій цифрового репозиторію.
Навчально-методичне забезпечення засновано на розроблених для
кожної дисципліни робочих навчальних програмах, а також
програмах практичної підготовки за спеціальністю. В наявності
завдання для самостійної роботи студентів, методичні
рекомендації для виконання курсових та дипломних робіт, пакети
завдань для проведення ректорських та комплексних контрольних
робіт. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів розроблено
для поточного, семестрового та ректорського контролю з кожної
дисципліни, а також для підсумкової атестації за спеціальністю.
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

9 - Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами
України
На основі двосторонніх договорів між ДНУ та університетами
інших країн
До 2020 р. можливе за умови вивчення студентом української
мови

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми «Страхування та
управління ризиками»
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Компоненти освітньої програми
Форма
Послідовність
(навчальні дисципліни, курсові
Кількість
Код н/д
підсумкового
вивчення,
проекти (роботи), практики,
кредитів
контролю
семестр
кваліфікаційна робота)
1
2
3
4
5
І Цикл загальної підготовки
Обов’язкові компоненти
ОК 1.1 Цивільний захист
2
Залік
1
Методологія та організація наукових
ОК 1.2
3
Залік диф.
1
досліджень
Вибіркові компоненти
Вибір з переліку дисциплін №1
Інноваційний розвиток підприємства
Екзамен
ВК 1
Стратегічне управління в банках
4
1
Фізична культура
Залік
ІІ Цикл професійної підготовки
Обов’язкові компоненти
ОК 2.1 Податковий менеджмент
4
Екзамен
2
ОК 2.2 Ринок фінансових послуг
4
Екзамен
1
ОК 2.3 Кредитний менеджмент
4
Екзамен
1
ОК 2.4 Фінансовий менеджмент
4
Екзамен
1
Курсова робота з дисципліни
ОК 2.5
1
Залік диф.
1
«Фінансовий менеджмент»
ОК 2.6 Страховий менеджмент
4
Екзамен
2
ОК 2.7 Фінансовий менеджмент у банку
4
Екзамен
2
ОК 2.8 Фінансова безпека
3
Залік.диф.
2
ОК 2.9 Виробнича практика: Управлінська
6
Залік диф.
3
ОК 2.10 Виконання дипломної роботи
21
Захист
3
дипломної
ОК 2.11 Атестація
3
3
роботи
Вибіркові компоненти
Вибір з переліку дисциплін №2
Управління фінансовими ризиками
ВК 2
6
Залік.диф.
1
Теорія фінансових криз
Вибір з переліку дисциплін №3
Стратегія торгів на ринку Forex
ВК 3
6
Залік.диф.
2
Соціальне страхування
Вибір з переліку дисциплін №4
Страховий маркетинг
ВК 4
5
Залік.диф.
2
Страховий андеррайтинг
Вибір з переліку дисциплін №5
Актуарні розрахунки
ВК 5
6
Залік.диф.
2
Фінансове посередництво
Загальний обсяг обов'язкових компонент
63 (70%)
Загальний обсяг вибіркових компонент (дисциплін вибору студента)
27 (30%)
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
90

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Страхування
та управління ризиками»
зі спеціальності
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Курс

1

Семестр Компоненти освітньої програми

1
2

2

3

ОК 1.1, ОК 1.2, ОК 2.2, ОК 2.3,
ОК 2.4, ОК 2.5, ВК 1, ВК 2
ОК 2.1, ОК 2.6, ОК 2.7, ОК 2.8, ВК 3,
ВК 4, ВК 5
ОК 2.9, ОК 2.10, ОК 2.11

Кількість
Кількість
компонентів компонентів за
за семестр
навчальний рік
8
15
7
3

3

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації
здобувачів вищої
освіти

Атестація проводиться у формі кваліфікаційної роботи - дипломної
роботи магістра.

Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

До атестації допускають здобувачів вищої освіти, які успішно
завершили теоретичний курс навчання та виконали всі види практичної
підготовки, передбачені навчальним планом.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного
спеціалізованого завдання або практичної проблеми з фінансів,
банківської
справи
та
страхування,
що
характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та
методів освітніх технологій.
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.
Кваліфікаційна робота або її реферат має бути оприлюднена згідно з
вимогами університету в електронному інформаційному просторі.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

ОК 1.1

ОК 1.2

ОК 2.1

ОК 2.2

ОК 2.3

ОК 2.4

ОК 2.5

ОК 2.6

ОК 2.7

ОК 2.8

ОК 2.9

ОК 2.10

ОК 2.11

ВК 1

ВК 2

ВК 3

ВК 4

ВК 5

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
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ЗК 1
ЗК 2
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ФК 4
ФК 5
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РН 6
РН 7
РН 8
РН 9
РН 10
РН 11
РН 12
РН 13
РН 14





















































ВК 5

ВК 4

ВК 3

ВК 2
























ВК 1

ОК 2.11

ОК 2.10

ОК 2.9

ОК 2.8

ОК 2.7

ОК 2.6

ОК 2.5

ОК 2.4

ОК 2.3

ОК 2.2





РН 15
РН 16
РН 17
РН 18
РН 19
РН 20

ОК 2.1





РН 1
РН 2
РН 3
РН 4
РН 5

ОК 1.2

ОК 1.1

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми
















































