Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми

Загальна інформація
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Економічний факультет
Кафедра фінансів і кредиту
Другий (магістерський) рівень вищої освіти;
Кваліфікація: «Магістр з фінансів, банківської справи та
страхування».
Фінанси, банківська справа та страхування.
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1,5 роки
Міністерство освіти і науки України; Україна
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Вступ на навчання за рівнем вищої освіти «магістр» можливий на
основі наявного ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст», в тому числі здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного
проходження вступних випробувань.
Українська
2017-2019 н.р.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Перелік компонент ОП

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю

4
4
4
3
5
5
5
4
4
8
10

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Захист
Захист

Обов’язкові компоненти ОП

ЗПО 1. Глобальна економіка
ЗПО 2. Соціальна відповідальність
ЗПО 3. Інноваційний розвиток підприємства
ЗПО 4. Педагогіка та психологія вищої школи
ЗПО 5. Методика викладання фахових дисциплін
ППО 6. Фінансовий менеджмент
ППО 9. Податковий менеджмент
ППО 7. Страховий менеджмент
ППО 8. Ринок фінансових послуг
АП
Асистентська практика
ВКР
Випускова кваліфікаційна робота
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП *
ЗПВ 1.
Управління комунікаціями та конфліктами /
Охорона праці в галузі

56
3

Залік

ЗПВ 2.

Інформаційні системи в бізнесі /
Основи Web-технологій
ЗПВ 3.
Управлінський облік /
Облік і звітність за міжнародними стандартами
ППВ 4. Бюджетний менеджмент /
Менеджмент у сфері державних фінансів
ППВ 5. Управління фінансової санацією підприємства /
Управління фінансовими інвестиціями
ППВ 6. Проблеми фіскальної і монетарної політики /
Управління державним боргом
ППВ 7. Фінансова безпека бізнесу /
Фінансова безпека держави
ППВ 8. Фінанси домогосподарств /
Фінанси інститутів громадянського суспільства
ППВ 9. Проблеми розвитку банківської системи України /
Валютне регулювання і контроль
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3

Залік

3

Екзамен

5

Екзамен

4

Залік

3

Залік

5

Екзамен

4

Екзамен

4

Екзамен
34
90

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми підготовки магістра
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» проводиться у
формі захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи та завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації: Магістр з фінансів, банківської справи та
страхування.
Атестація здійснюється відкрито та публічно.

