
 

Рецензія 

на освітню програму «Фінансова безпека» підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

 

Освітня програма «Фінансова безпека» підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти побудована на результатах 

передових досліджень у сфері забезпечення фінансової безпеки 

корпоративних і публічних фінансів, забезпечує поглиблене вивчення 

дисциплін, що становлять її предметну область та спрямована на 

підготовку фахівців, здатних комплексно вирішувати прикладні задачі 

забезпечення фінансової безпеки. Програма  складена з урахуванням 

змін на ринку освітніх послуг та відповідає вимогам стандарту вищої освіти 

України для першого (бакалаврського) рівня освіти галузі  07 «Управління 

та адміністрування спеціальності» 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування».  

Освітні компоненти рецензованої програми розкривають ключові 

компетентності, забезпечують фахову підготовку здобувачів вищої освіти 

до подальшої професійної діяльності, відображають сучасні вимоги ринку 

праці. Програма містить необхідні для підготовки фахівця у галузі 

фінансів, банківської справи і страхування базові теоретичні дисципліни, 

які пов’язані у структурно-логічній послідовності за навчальними 

семестрами із спеціальними фаховими дисциплінами,  які  формують 

навички до самостійного навчання і саморозвитку, вміння вирішувати 

прикладні задачі у сфері забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

господарювання та установ публічного сектору. 

Вважаю, що рецензована освітня програма має необхідні структурні 

та змістовні складові, відповідає основним критеріям якості вищої освіти 

та може бути рекомендована для впровадження в освітній процес 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в 

Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на освітню програму «Фінансова безпека» підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

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

 

Актуальність реалізації освітньої програми «Фінансова безпека» підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» підтверджується загостренням кризових явищ, 

високим рівнем невизначеності для фінансових ринків, зростанням кількості загроз та 

фінансових ризиків. У таких умовах для всіх суб’єктів економічних відносин виникає 

необхідність пошуку принципово нових підходів до забезпечення безпеки, у першу 

чергу, фінансової.  Лише професійні фахівці у сфері фінансів, банківської справи і 

страхування, які обізнані з сучасними методами та інструментами забезпечення 

безпеки на різних рівнях фінансових систем, технологіями та методами аналізу, 

моделювання і прогнозування фінансових процесів, оцінки фінансових ризиків і загроз, 

спроможні приймати ефективні професійні рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

Освітня програма «Фінансова безпека» визначає базові засади підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», в якій 

чітко визначено мету та цілі навчання, сформульовано загальні та фахові 

компетентності майбутніх фахівців. Отримані результати навчання дозволять їм бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. Позитивним є значний обсяг практичної 

підготовки, визначений освітньою програмою. Доцільно зазначити, що обсяг освітньої 

програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо 

навчального навантаження підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня. Всі обов'язкові компоненти підготовки бакалаврів в освітній 

програмі, на нашу думку, відображають логічну пов'язану структуру, дотримання якої 

дозволить досягти поставлених результатів навчання визначених стандартом вищої 

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

встановлених цілей і програмних результатів відображених у змісті цієї програми.  

Рецензована програма є актуальною, відповідає сучасним вимогам підготовки 

бакалаврів у сфері фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на 

інтегрованому формуванні і розвитку професійних компетентностей у сфері 

забезпечення фінансової безпеки, що дозволяє рекомендувати її до використання у 

навчальному процесі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. 
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