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1. Профіль освітньо-професійної програми 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, кафедра 

фінансів, банківської справи та страхування 

Рівень вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень. 

Назва кваліфікації: Магістр  фінансів, банківської 

справи та страхування 

Офіційна назва 

програми 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська 

справа та страхування» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію № УД 08009694 

дійсний до 01.07.2024 

Цикл / рівень 
НРК України – 7 рівень, QF EHEA – другий цикл, 

EQF  LLL – 7 рівень 

Передумови 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови 

наявності в неї освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» або «спеціаліст», у тому числі за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії програми 01.09.2021 - 28.02.2023  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://feb.tsatu.edu.ua/educational-programs-master/ 

 

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-

finance/teaching/educational-programs/#to-main  

2. Мета освітньої програми 

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. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань) 

Галузь знань 07 – Управління і адміністрування 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна в галузі 07 Управління та 

адміністрування спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. Ключові слова: 

фінансовий менеджмент, бюджетний менеджмент, 

http://feb.tsatu.edu.ua/educational-programs-master/
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-finance/teaching/educational-programs/#to-main
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-finance/teaching/educational-programs/#to-main


банківський та страховий менеджмент, міжнародні 

фінанси. Акцент програми на підготовку 

високопрофесійних фахівців з фінансів, банківської 

справи та страхування, що володіють аналітичними, 

комунікативними, організаторськими, 

підприємницькими навичками для аналізу, оцінки, 

моделювання й прогнозування фінансових процесів, 

а також технологіями управління у сфері 

професійної фінансової діяльності. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає поглиблене вивчення напрямів 

управління фінансовими системами на засадах 

акумуляції знань, вмінь з фінансового менеджменту, 

бюджетного менеджменту, банківського й 

страхового менеджменту, а також іноземної мови за 

професійним спрямуванням. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та  

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр з фінансів, банківської справи та 

страхування можуть працювати за такими групами 

професій (згідно з Національним класифікатором 

професій ДК 003:2010): 

1231 - Керівники фінансових, бухгалтерських, 

економічних, підрозділів установ, організацій та 

підприємств. 

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.  

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  

Назви інших первинних посад визначаються у 

варіативних компонентах ОКХ згідно з галузевим 

нормативним документом або штатними розкладами 

підприємств та установ певної галузі з урахуванням 

вимог до формування назв, посад, передбачених 

чинними нормативними актами щодо регулювання 

соціально-трудових відносин у суспільстві та 

кадрової політики.  

Продовження освіти 

Здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти. 

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до 

чинних вимог залежно від сфери діяльності. 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

науковій та професійній сферах діяльності, а також 

інших споріднених галузях наукових знань: 

- навчання на 2-ому (магістерському) рівні НРК 

України у споріднених галузях наукових знань; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та 

стипендії (у тому числі і закордоном), що містять 

додаткові освітні компоненти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

• Студоцентроване навчання на засадах 

компетентнісного підходу з використанням сучасних 

методів, методик та технологій фінансової науки і 

практики за допомогою платформи МООDLE; 

• комбінація лекцій, семінарських та практичних 

занять із розв’язанням ситуаційних завдань та 

використанням сучасних інформаційно-аналітичних 

систем, а також сучасних інформаційно – 

аналітичних систем, стандартних, спеціальних й 

галузевих програмних продуктів, що розвивають 

аналітичні здібності та практичні  навички, навчають 

працювати в колективі;    

• самостійне навчання з використанням 

розширеного спектру нормативно-правової бази, 

навчальної літератури з фінансових відносин різник 

ланок фінансової системи; 

• навчальні та виробничі практики на базі 

провідних фінансових установ, організацій та різних 

суб’єктів господарювання реального сектору 

економіки; 



• наукові дослідження на базі науково-дослідного 

відділу університету та в межах науково- дослідної 

роботи кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування; 

•  можливість дуальної освіти. 

Оцінювання 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

здійснюється згідно «Положення про оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного». Система оцінювання знань за 

дисциплінами освітньо-професійної програми 

складається з поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань проводиться у формі 

опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу та за результатами тестового опитування 

на освітньому порталі. 

Підсумковий контроль знань у вигляді 

диференційного заліку або екзамену (проводиться в 

усній формі). 

6. Програмні компетентності 

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. 

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК03. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК04. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК06. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК07. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети. 

ЗК08. Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

ЗК09. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

ФК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf


і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

ФК2. Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ФК3. Здатність застосовувати управлінські навички 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію.  

ФК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 

професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК9. Здатність розробляти технічні завдання для 

проектування інформаційних систем у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

7. Програмні результати навчання 

Програмні 

результати навчання 

визначенні 

стандартом вищої 

освіти спеціальності 

РН01. Використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими 

і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

РН02. Знати на рівні новітніх досягнень основні 

концепції і методології наукового пізнання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

РН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

РН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати 

та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 



РН05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і 

письмово з професійних та наукових питань, 

презентувати і обговорювати результати досліджень. 

РН06. Доступно і аргументовано представляти 

результати досліджень усно і письмово, брати участь 

у фахових дискусіях. 

РН07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми 

закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності 

РН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування та 

управляти ними. 

РН09. Застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

РН10. Здійснювати діагностику і моделювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

РН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері 

фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень. 

РН12. 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. 

РН13. Оцінювати ступінь складності завдань при 

плануванні діяльності та опрацюванні її результатів 

Програмні 

результати навчання 

визначені закладом 

вищої освіти 

РН14. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді з продажу фінансових послуг. 

РН15. Володіти практичними навичками з 

використання сучасних інформаційно - 

комп’ютерних технологій для складання й аналізу 

податкової, фінансової та статистичної інформації 

РН16. Готувати презентаційні матеріали за 

результатами аналітичних  досліджень, а також 

розробленими проектами 

РН17.Обґрунтовувати джерела фінансового 

забезпечення діяльності на мікро-, мезо- та 

макрорівні та оцінювати  ефективність їх 

використання. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальні корпуси ТДАТУ, навчальні аудиторії, 

комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання, 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет, 

наукова бібліотека ТДАТУ, гуртожитки, соціально-

побутова інфраструктура відповідають вимогам та 



потребі 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Офіційний сайт ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/; 

електронні навчальні курси дисциплін на освітньому 

порталі MOODLE http://op.tsatu.edu.ua, наукова 

бібліотека ТДАТУ 

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/, методичні 

кабінети кафедр, сайт факультету економіки та 

бізнесу http://feb.tsatu.edu.ua/, сайт кафедри фінанси, 

банківська справа та страхування http:// 

http://feb.tsatu.edu.ua/, сайти кафедр, точки 

бездротового доступу до мережі Інтернет; наявність 

доступу до баз даних Scopus та Web of science, 

необмежений доступ до мережі Інтернет. 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Система ECTS з обсягом 1 кредиту 30 годин 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про організацію освітнього процесу в 

ТДАТУ» та «Положення про академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти ТДАТУ». 

Можливість перезарахування кредитів у межах 

кредитно-трансферної системи на основі 

двосторонніх договорів між Таврійським державним 

агротехнологічним університетом імені Дмитра 

Моторного та закладами вищої освіти  України 

http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/ 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Можлива реалізація програм подвійного диплому, 

програм стажування та наукове співробітництво на 

основі двосторонніх договорів між ТДАТУ та 

навчальними закладами Німеччини, Польщі, 

Франції, США, Китаю, Білорусі, Болгарії, 

Казахстану, Угорщини та інших країн 

http://www.tsatu.edu.ua/vmz/partnery-universytetu/  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе у межах ліцензійного обсягу спеціальності 

після вивчення курсу української мови 
   

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» представлено в таблиці 1.  

  

http://www.tsatu.edu.ua/
http://op.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://feb.tsatu.edu.ua/
http://feb.tsatu.edu.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-4.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-4.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/
http://www.tsatu.edu.ua/vmz/partnery-universytetu/


Таблиця 1 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Код н/д 
Компоненти освітньо-професійної 

програми  

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові дисципліни 

ОК 1. Психологія управління 3 Диф. залік 

ОК 2 
Охорона праці в галузі і цивільний 

захист 
3 Диф. залік 

ОК 3 
Методологія та організація наукових 

досліджень 
5 Екзамен 

ОК 4 Ділова іноземна мова 3 Екзамен 

ОК 5 
Макроекономічна політика та соціальна 

відповідальність 
3 Екзамен 

Всього за циклом загальної підготовки 17 
2-диф.заліка, 

3 - екзамени 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові дисципліни 

ОК 6 Фінансовий менеджмент 4 Екзамен 

ОК 7 Банківський менеджмент 4 Екзамен 

ОК 8 Фінансовий потенціал підприємства 3 Екзамен 

ОК 9 Бюджетний менеджмент 4 Екзамен 

ОК 10 Страховий менеджмент 3 Екзамен 

ОК 11 
Управління фінансовою санацією та 

банкрутство 
3 Екзамен 

ОК 12 Ринок фінансових послуг 3 Екзамен 

ОК 13 Фінансово – кредитний механізм ЗЕД 3 Екзамен 

ОК 14 
Управління фінансами територіальних 

громад 
3 Екзамен 

ОК 15 Податковий менеджмент 3 Екзамен 

                       Всього       33 10- екзаменів 

Практики 

ОК 16 п Переддипломна практика        6 Диф. залік 

                       Всього 6 1-диф.залік  

Всього за циклом професійної підготовки 39 
1-диф.залік, 

10- екзаменів 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

ВК 1 Майнор 1 4 Диф. залік 

ВК 2 Майнор 2 4 Диф. залік 

ВК 3 Майнор 3 4 Диф. залік 

ВК 4 Майнор 4 4 Диф. залік 

ВК 5 Майнор 5 4 Диф. залік 



ВК 6 Майнор 6 4 Диф. залік 

Всього дисциплін за вибором студента 24 6-диф.заліків  

                                  ІНШІ СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Дипломне проектування 7 

Підготовка до захисту 2 

Атестація здобувачів вищої освіти 1 

Всього за іншими складовими 10 

Разом за обов’язковою частиною підготовки 66 
3-диф.заліка  

13-екзаменів 

Разом за вибірковою частиною підготовки 24 6-диф.заліків  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
90 

9-диф.заліків 

13-екзаменів 
 

 

Під час вступу на магістерську програму здобувачі другого рівня вищої 

освіти, після успішного складання вступних екзаменів, здійснюють вибір 

компонентів оствітньо-професійної програми з циклу «компоненти за 

вибором студента». 

 

 

3. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» забезпечує підготовку фахівців здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході 

професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування. 

Таке  багатовекторне завдання вирішується завдяки комплексному підбору 

освітніх компонент ( рис. 1). 
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Рис 1. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми -  
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4. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» здійснюється у формі  

публічного захисту кваліфікаційної роботи за 

спеціальністю у встановленому порядку та 

завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження здобувачу вищої освіти 

ступеня магістр із присвоєнням кваліфікації: Магістр  

фінансів, банківської справи та страхування. 

Атестація здійснюється Державною екзаменаційною 

комісією та проходить відкрито і публічно. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

передбачає 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 перевіряється на плагіат. 

Кваліфікаційна робота до захисту розміщується у 

репозитарії ТДАТУ 

 

5. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти  

 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

функціонує на засадах впровадженої системи управління якістю в 

Таврійському агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, що 

підтверджено  сертифікатами на відповідність системи управління якістю в 

ТДАТУ вимогам міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015 «Quality 

management systems – Requirements» та Національного стандарту якості 

ДСТУ EN ISO 9001:2018. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-

jakosti-osvitnoji-dijalnosti/sertyfikaty-systemy-vnutrishnoho-zabezpechennja-

jakost/. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості), у тому числі за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», 

регламентується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/sertyfikaty-systemy-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakost/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/sertyfikaty-systemy-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakost/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/sertyfikaty-systemy-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakost/


університеті імені Дмитра Моторного», наказ № 241-ОД від 31.10.19. Для  

організації та функціонування  такої системи забезпечення якості вищої  

освіти в університеті створено відділ, який керується «Положенням про 

відділ моніторингу якості освітньої діяльності  у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті». Відділ входить до структури Науково-

методичного центру університету. Режим доступу:  

http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-

osvity/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoho-dijalnosti/. 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти передбачає здійснення наступних процедур і заходів для 

забезпечення якості освіти здобувачів, що навчаються за освітньо- 

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

– моніторинг системи менеджменту якості освіти на засадах 

визначених принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти в 

університеті, а саме: відповідність програми потребам ринку праці та 

інтересам стейкхолдерів; студоцентроване навчання й соціальна 

відповідальність за надання освітніх послуг, що формують загальні та фахові 

компетентності здобувача вищої освіти; 

–  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо- 

професійної програми згідно вимог часу, особливостей фінансової політики 

та потреб ринку праці, який відбувається за результатами їх моніторингу за 

участю групи забезпечення спеціальності, здобувачів вищої освіти, 

роботодавців, академічної спільноти, відділу моніторингу якості освітньої 

діяльності щорічно наприкінці навчального року, що оформлюється 

відповідними протоколами; 

–  з метою забезпечення публічності інформації про освітньо- 

професійну програму, ступені вищої освіти та кваліфікації інформації про 

програму розміщується на веб-сайті університету для можливості публічного 

перегляду, громадського обговорення, інформування про зміни в освітній 

програмі, 

– включення роботодавців та здобувачів вищої освіти до складу 

робочої групи з вдосконалення освітньо-професійної програми; 

– онлайн-опитування, анкетування стейкхолдерів (здобувачів вищої 

освіти, випускників, роботодавців, викладачів тощо) щодо якості освітньо-

професійної програми  та організації освітнього процесу на веб-сайті 

університету http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-

jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/; 

– розміщення аналітичних звітів щодо результатів опитування 

стейкхолдерів з пропозиціями групи забезпечення спеціальності щодо 

підвищення якості освіти за даною ОПП на веб-сайті університету 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-

dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/; 

– аналіз відгуків керівників виробничої практики щодо якості 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти; 

– самоаналіз відповідності підготовки фахівців до нормативно-

http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoho-dijalnosti/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoho-dijalnosti/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/


правових актів і документів, ліцензійних і акредитаційних вимог; 

– періодичний аналіз успішності здобувачів вищої освіти та якості 

знань (по завершенню семестру); 

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти шляхом оцінювання 

результатів незалежного заміру знань здобувачів з дисципліни напередодні 

екзамену та перевірки залишкових знань студентів за тестовими завданнями 

після складання сесії (за рішенням Науково-методичного центру ТДАТУ); 

– щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників, що 

забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною програмою 

шляхом визначення  досягнень їх професійної активності за результатами 

навчального року, що здійснюється відповідно до Положення «Про 

рейтингове оцінювання НПП ТДАТУ» згідно затверджених критеріїв  та 

регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-

сайті університету; 

– регулярне підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, що забезпечують освітній процес за освітньо-професійною 

програмою, яке спрямоване на посилення практичної складової освіти 

шляхом проходження довгострокових стажувань в різних сферах фінансової 

системи, зокрема банківських установах, страхових компаній, державних 

органів влади, об’єднаних територіальних громадах, бюджетних й 

комунальних установах, організаціях, на підприємствах різних організаційно-

правових форм, а також підвищення кваліфікації на базі провідних 

університетів Європейського Союзу,  участі у міжнародних проектах, 

грантових програмах; 

–  залучення молодих викладачів до роботи Вищої школи педагогічної 

майстерності, яку спрямовано на вивчення та ознайомлення з сучасними 

інноваційними технологіями навчання й виховання; 

–  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу (матеріально-технічна база, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення, освітній портал MOODLE), що відповідає 

ліцензійним вимогам; 

–  використання інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом, зокрема: системи «Osvita» для контролю поточної 

успішності; Web-сайту Наукової бібліотеки з репозитарієм  та освітнього 

порталу MOODLE, що містить електронні навчальні курси з усіх дисциплін 

освітньо-професійної програми для розширення можливостей доступу до 

навчального матеріалу й оцінки успішності навчання здобувачів освіти,; 

–  дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм академічної 

доброчесності, що регламентуються Кодексом честі ТДАТУ та 

Антикорупційною програмою, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату - всі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, наукові та 

навчальні праці науково-педагогічних працівників ТДАТУ перевіряються на 

предмет академічного плагіату; 

–  регулярні анонімні онлайн-опитування здобувачів вищої освіти щодо 

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/


дотримання норм академічної доброчесності на веб-сайті університету  

http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-

osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/. 

 

6. Пояснювальна записка щодо відповідності складових ОП 

 

Узгодженість складових елементів освітньо-професійної програми 

демонструється через відповідність: 

- програмних результатів та компетентностей, визначених освітньо-

професійною програмою (таблиця 2); 

- програмних результатів навчання та освітніх компонент (таблиця 3); 

- програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної 

програми (таблиця 4). 

 

 

  

http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/


Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою 

результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 
к
о
м

п
ет

ен
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іс
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Компетентності 

Загальні компетентності 
Спеціальні (фахові) 

компетентності 

З
К

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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К

0
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0
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Ф
К

0
9
 

РН01 + +   +      +         

РН02 +   + +      + +        

РН03 + +   +       +  +  +    

РН04 +   +             +  + 

РН05 +  +    +  +      +     

РН06 +   +   +             

РН07 +         +   +       

РН08 +    +         +    + + 

РН09 +      + +     +  +    + 

РН10 + +          +    + +   

РН11 +     +       + +  +    

РН12 +     +       + +      

РН13 +      +   +     +     

РН14 +    + +         +   +  

РН15 + +   +      +      +   

РН16 + +  + +         +   +  + 

РН17 + +   + +      +  +  + +   

 

  



Таблиця 3 

Матриця відповідності програмних результатів навчання та обов’язкових освітніх 

компонент 

 

Таблиця 4 

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою компетентностей 

та обов’язкових компонент ОПП 

Результати 

навчання 

Обов’язкові 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 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16-п 

РН01   +   + +  + +  + +  +  

РН02   +   + +  + +  + +  +  

РН03   +   + +  + +  + +  +  

РН04   +   + +  + +  + + + + + 

РН05    +         +    

РН06   +   + +  + +  + + + +  

РН07 + +   + + +  + +  + + + +  

РН08 +     + + + + + + + + + +  

РН09 +     + + + + + + + + + +  

РН10      + + +  + +      

РН11      + +  + +     +  

РН12      + +  + +    + +  

РН13  +   + + + + + + +    +  

РН14 +      +     +     

РН15   +   + + + + + + + + + + + 

РН16   +   + + + + + + + + + + + 

РН17      + + + + + + +     

Компетентності 
Обов’язкові освітні компоненти 

ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК5 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 
ОК16-

п 

 Загальні 

ЗК01   +   + + + + + + + + + +  

ЗК02    +         +    

ЗК03   +   + +  + +  + + + + + 

ЗК04   +   + + + + + + + + + + + 

ЗК05      + + + + + + + + + + + 

ЗК06 + +   +            

ЗК07 +                

ЗК08       +   +  + +    

ЗК09 +      +  + +    +   

Спеціальні (фахові) 

ФК01   +   + +  + +  + +   + 

ФК02   +   + +  + + +    +  

ФК03 +  +  + + +  + + +    + + 

ФК04   +   + +  + +     +  

ФК05 +    +           + 

ФК06      + +  + +  + + + +  

ФК07   + +  + + + + +  + + + +  

ФК08      + +  + +  + +  +  

ФК09      + +  + +  + +  +  



7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма  
1. Про вищу освіту: Закон України. № 1556–VII.  Відомості Верховної 

Ради (ВВР). 2014. № 37–38; 

2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. 

URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

3. Національний Класифікатор професій ДК 

003:2010. URL: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii. 

4. Національна рамка кваліфікацій. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.04.15 р. № 266. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : 

затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017 р. № 

600 (зі змінами). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-

metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-

vo 

7. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : 

затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 р. № 

866. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-finansi-bankivska-sprava-ta-

strakhuvannya-magistr.pdf 
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