
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

 

Метою поданої на рецензування освітньо-професійної програми є формування та 

розвиток загальних і професійних компетентностей, що націлені на здобуття системи 

знань, умінь і практичних навичок у галузі фінансів, банківської справи та страхування 

для їхнього практичного застосування у межах професійної діяльності на 

підприємствах, організаціях, фінансових установах та у процесі навчання. 

Аналіз програми показав, що навчання ґрунтується на професійно-орієнтованому, 

індивідуально-творчому, компетентнісному та студентоцентрованому підходах. Для 

забезпечення цього пропонуються такі форми організації навчання, як лекції, 

практичні заняття, самостійна робота, виконання курсових робіт, різні види практики, 

індивідуальні і колективні консультації з викладачами, виконання й захист 

кваліфікаційної роботи. 

У рецензованій програмі прописано цілу низку різнотипних програмних 

компетентностей – інтегральної, загальних і спеціальних (фахових), які формуються у 

студентів під час опанування ними представлених у профілі обов’язкових (179 

кредитів ЄКТС) і вибіркових (61 кредитів ЄКТС) навчальних дисциплін, а також 

програмних результатів навчання. Розширення переліку спеціальних (фахових) 

компетентностей націлює здобувачів вищої освіти набути навичок обґрунтовувати, 

презентувати та реалізовувати результати власних наукових досліджень, що поглибить 

базові навички креативного й критичного мислення, а також посилить здатність їх у 

проведенні наукових досліджень на різних рівнях. Матриці відповідностей програмних 

компетентностей і результатів навчання подано наприкінці програми. 

Важливим компонентом освітньо-професійної програми з погляду її 

функціональної спрямованості є пункт про академічні права випускників щодо 

подальшого навчання для отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти чи набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. 

Послідовність вивчення компонент освітньо-професійної програми є обґрунтованою, 

логічною та не викликає зауважень. 

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» є освітнім продуктом, який відповідає сучасним 

уявленням про зміст та технологію підготовки майбутніх фахівців у галузі фінансів, 

банківської справи та страхування, заслуговує схвальної оцінки та широкого 

впровадження у систему вищої освіти України. 

 

 


