
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

”Фінанси, банківська справа та страхування“ 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

галузі знань 07 “Управління та адміністрування” 

кваліфікація “Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування” 

 

 

     Підготовка здобувачів вищої освіти потребує досконалого навчально-

методичного та організаціного забезпечення, серед якого освітньо-професійна 

програма займає чільне місце і визначає ідеологію та рівень професійної 

підготовки майбутніх фахівців. Надана на ренцензію освітньо-професійна 

програма “Фінанси, банківська справа та страхування” спрямована на 

підготовку фахівців фінансового профілю, що поєднують фундаментальні, 

фахові, гуманітарні, та загальноекономічні знання з практичними навичками 

роботи в галузі фінансів, банківської справи та страхування.  

     Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні компетентності, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі знань 07 

“Управління та адміністрування”  спеціальності 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування”. 

      Зміст освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та 

страхування” має такі складові: профіль зазначеної освітньо-професійної 

програми галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072  

“Фінанси, банківська справа та страхування”; перелік компонент освітньо-

професійної програми та їх логічну послідовність; форми атестації здобувачів 

вищої освіти; матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми; матрицю забезпечення 

програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-

професійної програми; перелік використаних джерел. 

    Фахові компетентності дають змогу використовувати сучасний 

інструментарій і технології у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

      Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного комплексного іспиту з 

фаху. До складу екзаменаційної комісії включаються представники 

роботодавців, провідні науковці, що відповідає  Положенню про порядок 

створення та  організацію роботи екзаменаційних комісій для атестації 

здобувачів вищої освіти в Національному університеті “ Чернігівська 

політехніка”. Серед переваг цієї освітньо-професійної програми слід відмітити 

те, що до її реалізації долучається досвідчений коллектив науково-педагогічних 

працівників. Важливо також підкреслити той факт, що під час формування 

дисциплін професійної підготовки зазначеної освітньо-професійної програми 

було взято до уваги вимоги сучасного ринку праці, які за своїм змістом 

дозволяють забезпечити компетентності та практичні навички здобувчів вищої 

освіти. Для підготовки фахівців фінансового профілю Національний 

університет “Чернігівська політехніка” має великий досвід, потужний кадровий 

потенціал та відповідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу.  



       Перелік компонент освітньо-професійної програми сформований виважено 

і не викликає сумніву. Включені до переліку освітньо-професійної програми 

дисципліни розкривають сутність сучасних фахових знань, актуальних завдань 

сьогодення і професійних викликів. Структурно-логічна схема освітньо-

професійної програми побудована послідовно, раціонально і виважено.       

         Навчально-методичне та інформаційне забезпечення реалізації освітньо-

професійної програми відповідає ліцензійним вимогам, має актуальне змістовне 

наповнення, базується на сучасних інформаційно-комунікативних технологіях, 

що дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, 

банківської справи та стрхування. 

        У цілому освітньо-професійна программа “ Фінанси, банківська справа та 

страхування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

072 “Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 “Управління та 

адміністрування” кваліфікації “бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування”, яка розроблена в Національному університеті “Чернігівська 

політехніка”, відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти України 

за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, сприяє 

формуванню загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, відповідає  

вимогам високого рівня підготовки та фахової спеціалізації майбутніх 

працівників фінансової сфери та рекомендується для здійснення освітньої 

діяльності за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. 
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