
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23828 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23828

Назва ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра фінансів і кредиту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедри менеджменту організації і адміністрування ім. М.П. Поліщука; 
міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції; іноземних 
мов; інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир,
Старий бульвар, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 185551

ПІБ гаранта ОП Дема Дмитро Іванович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dema@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-838-36-79

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр в Поліському національному університеті було 
розпочато у 2010 році, а в 2011 році (протокол ДАК №88 від 30 червня 2011 р.) було видано Сертифікат про 
акредитацію (серія НД-IУ №0648269) з напряму (спеціальності) 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за 
спеціалізованими програмами) з ліцензійним обсягом 25 осіб (денна) та 25 осіб (заочна) форми навчання. Термін дії 
сертифікату до 1 липня 2021 року. Відповідно до наказу МОН України №1451-л від 7 жовтня 2016 року в Поліському 
національному університеті було започатковано освітню діяльність за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 100 осіб. Освітня програма зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була 
запроваджена 1 вересня 2019 року (наказ ректора №159 від 29 серпня 2019 р.). У процесі її адаптації в 2019-2020 
навчальному році та з урахуванням зауважень і пропозицій стейкхолдерів її було вдосконалено як освітньо-
професійну програму зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти. Освітньо-професійна програма була розглянута на засіданні вченої ради Поліського 
національного університету та рекомендована для введення в дію з 1 вересня 2020 року (протокол № 11 від 24 червня 
2020 р.).
Запровадження освітньої діяльності за цією програмою було обумовлено змінами, які відбувалися та відбуваються в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування, зокрема, в міжбюджетних відносинах, що пов’язано з фінансовою 
децентралізацією, посиленням ролі фінансового моніторингу в цій сфері, необхідністю посилення фінансової 
грамотності власників підприємств малого та середнього бізнесу тощо.
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 
страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Поліському національному університеті провадиться 
за денною та заочною формами навчання.
Освітньо-професійна програма розроблена на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки 
України від 20 червня 2019 року №866.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих на 
навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 24 8 16 0 0

2 курс 2019 - 2020 23 13 10 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23135 Фінанси, банківська справа та страхування

другий (магістерський) рівень 23828 Фінанси, банківська справа та страхування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252
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Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OP FBSS_mag_2019.pdf af5VE5g4Yw0TDJ++Nci636qexuJgifxgEnx2XTtxflM=

Освітня програма OP_FBSS_mag_2020.pdf tfp1N1S2FyJD1/KWe7dcmEOmvA4RhDYOrS0mK9SuHiI
=

Навчальний план за ОП НП_2020.pdf EztfNyMhFDGLA/n+br/nNeJDfwrXIM5B5NG3aZ5yxLU
=

Навчальний план за ОП НП_2019.pdf bowRsE+2T9bdX4BwnOwk/9TQRflLjL+u5/45eqpgveQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 2.pdf d2CwFCYWMeF73Usxa32RdlyA7iCFaF0hU4BrsjWqBvo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

від1.pdf IZsBqhI5eM/Igysgyn3HuWo7A11bwi5LC7t4cjbx5yA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

від2.pdf dhs1SNw0RXBnc979ZiXFkD4Vd3QY7n2TxBVg6/5nT/8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

від 3.pdf 9Dc3VFMRqQCDhq6uI1A/NntX5dVtxyX8e9IutL3U8d8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук 1.pdf vFmzxS6S89hp6iOHEK8Y+HJ363P2Ah6i+RyXeuz2P5w=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП полягають у формуванні у здобувачів вищої освіти системи знань, креативного мислення, практичних умінь 
та навичок, необхідних для забезпечення очікуваної траєкторії професійного зростання, що передбачає підготовку 
фахівців якісно нового рівня, здатного розв’язувати комплексні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та 
дослідницького характеру в галузі фінансів, банківської справи та страхування за умов мінливості та невизначеності 
ринкового середовища. 
Унікальність ОП полягає у розширенні пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти з урахуванням їх 
індивідуальних можливостей в реалізації інтелектуального потенціалу та мотивації до зростання професійної 
самореалізації у сфері фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на територіальні особливості 
Поліського регіону та потреби регіонального ринку праці. Оптимальне поєднання обов’язкових і вибіркових 
компонентів ОП забезпечує синхронізацію знань і практичних навичок при формуванні командної взаємодії, 
міжособистісних комунікацій та прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування.
Специфіка ОП пов’язана з поглибленням фахової підготовки здобувачів у сфері фінансово-економічного 
моніторингу, що забезпечуватиме можливість розв’язувати складні аналітичні завдання, пов’язані з оцінюванням та 
прогнозуванням динаміки змін економічних явищ та процесів мікро-, мезо- та макрорівнів.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» розроблена  відповідно до Стратегії розвитку університету ( 
https://cutt.ly/if3tH2j ), де визначено, що місія Поліського національного університету полягає у генеруванні нових 
знань, інноваційних ідей та створенні екологобезпечних технологій; підготовки професіоналів, що спроможні 
комплексно поєднувати дослідницьку, проєктну та підприємницьку діяльність і забезпечувати позитивні зміни в 
економіці, екології та соціальній сфері держави. 
Розроблена програма відповідає місії та стратегії університету, оскільки спрямована на формування освітньо-
професійного простору для реалізації освітніх можливостей здобувачів, заснованого на принципах соціальної 
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відповідальності, прагненні до професійного зростання, розвитку інноваційного мислення та забезпеченні 
академічної доброчесності в питаннях підготовки фахівців, здатних до системного аналізу, оцінювання, планування, 
прогнозування та прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської та страхової діяльності, застосуванні 
широкого спектра методичних підходів для встановлення закономірностей розвитку певних явищ і процесів.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Дотримуючись концепції студентоцентрованого підходу в освіті, формулювання цілей та програмних результатів ОП 
здійснювалось з урахуванням інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти. Так, окреслений перелік вибіркових 
компонентів забезпечує основу для формування індивідуального навчального плану здобувачів ОП «Фінанси, 
банківська справа та страхування».  
У процесі формування та перегляду ОП систематично проводяться розширені засідання випускової кафедри 
фінансів і кредиту (протоколи №7 від 20.02.20 р. та №9 від 21.05.2020 р.) за участю представників органів 
студентського самоврядування, на яких здійснюються колективні обговорення можливостей формування необхідних 
фахових компетентностей та відповідних освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти. Зокрема, враховуючи 
інтереси та пропозиції здобувачів, до навчального плану 2020 р. була включена освітня компонента: «Міжнародні 
стандарти фінансової звітності», орієнтована на формування спеціальних компетентностей (СК3, СК7, СК8) та 
забезпечення програмних результатів навчання: ПРО4, ПРО9, ПРО10, ПРО12.

- роботодавці

Для конкретизації цілей та визначення програмних результатів навчання ОП було залучено зовнішніх 
стейкхолдерів, зокрема, керівництво Житомирського відділення №1 ПАТ «Універсалбанк» (керуючий Поліщук 
О.М.), представників філії АТ «Укрексімбанк»  (керуючий Савчук С.В.), співробітників регіонального офісу страхової 
компанії «ПЗУ Україна» (директор Поліщук І.М.), спеціалістів Житомирського РУ АТ «СГ» «Ю.Бі.Ай-КООП» 
(начальник Павлова Т.Ф), представників Житомирського маслозаводу (комерційний директор Трокоз В.М.), 
фахівців Житомирської філії «ФРІДОМ ФІНАНСИ УКРАЇНА» (директор Гаращук О. В.) тощо. У 2019-20 рр. їх 
пропозиції стосувалися необхідності посилення окремих професійних компетенцій для здобувачів вищої освіти 
(аналітичних, комунікаційних та управлінських), що знайшло своє відображення при доопрацюванні ОПП у 2020 р. 
Зокрема, після обговорення на відкритому засіданні кафедри фінансів і кредиту (протоколи №7 і №9) до 
обов’язкових компонентів було включено дисципліну «Страховий менеджмент», до вибіркових – «Вартісно-
орієнтоване управління фінансами суб’єктів господарювання».

- академічна спільнота

Удосконалення ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснювалось з урахуванням інтересів академічної 
спільноти та їх пропозицій. Зокрема, співпраця велася з Петруком О.М. (д. е. н., професор, професор кафедри 
фінансів і кредиту Державний університет «Житомирська політехніка»), Синчаком В.П. (д. е. н., професор, завідувач 
кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та 
права ім. Л. Юзькова), Тулушом Л. Д. (к. е. н., ст. науковий співробітник, керівник відділу фінансово-кредитної та 
податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки»). У відповідних рецензіях науковці акцентували увагу на 
необхідності володіння випускниками програмними знаннями щодо новітніх досягнень, основних концепцій і 
методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, використання здобувачами 
іноземних мов для ділового спілкування, застосовування інноваційних підходів у професійній діяльності. Окреслені 
академічною спільнотою пропозиції знайшли своє відображення в навчальних планах та робочих програмах, які 
представлені на платформі Moоdle Поліського університету (http://185.25.118.66/course/view.php?id=1877 ).

- інші стейкхолдери

Колектив кафедри фінансів і кредиту Поліського національного університету активно підтримує професійну 
комунікацію зі своїми випускниками. Враховуючи їх набутий практичний досвід у 2019-20 рр. вони  залучалися до 
обговорення ОП. Зокрема, Цимбалюк О.І., яка працює експертом в інвестиційній компанії ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС 
УКРАЇНА» внесла пропозиції щодо необхідності поглиблення знань та практичних навичок з використання сучасних 
фінансових інструментів інвестування на фондовому ринку України. На необхідності удосконалення міжособистісної 
взаємодії майбутніх спеціалістів у сфері страхування наголосила Галіна Л. О. – менеджер зі страхування  автосалону 
«Інтер Авто Центр». У процесі розробки ОП, к. е. н. Головач К. С, яка здійснює науково-педагогічну діяльність в 
Житомирському агротехнічному коледжі запропонувала здійснювати адаптацію освітніх програм і навчальних 
планів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у закладах вищої та фахової передвищої освіти. 
Сформульовані стейкхолдерами пропозиції використані при удосконаленні ОП (протоколи №7 від 20.02.20 р. та №9 
від 21.05.2020 р.).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

При формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» було 
враховано сучасні тенденції змін на ринку праці щодо необхідності модернізації підготовки фахівців фінансового 
спрямування. Зокрема, постала потреба у спеціалістах, здатних самостійно приймати складні управлінські  рішення 
у сфері фінансів банківської справи та страхування, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування.   
Усвідомлення необхідності максимальної адаптації випускників до сучасних вимог ринку праці в ОП «Фінанси, 

Сторінка 5



банківська справа та страхування» інтегровано у такі освітні компоненти: «Фінансово-економічний моніторинг», 
«Інвестиційно-інноваційний менеджмент», «Основи актуарних розрахунків», «Фондова біржа та операції з цінними 
паперами», «Стратегічний менеджмент», які сприяють опануванню здобувачами всебічними знаннями зі 
спеціальності, використанню сучасних методів та методології пізнання для отримання вагомих результатів, 
відповідно до вимог роботодавців та запиту ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

У процесі формування цілей та програмних результатів ОП значна увага приділялася галузевим та регіональним 
потребам. За результатами проведеного дослідження достатності спеціалістів на ринку праці, встановлено, що в 
Житомирській області функціонувало 81 фінансовий орган (фінансові управління міськвиконкомів, 
райдержадміністрації та  створені ОТГ) (https://cutt.ly/Qf9oTwC), органів державних податкових  інспекцій – 14 
(https://cutt.ly/hf9o0ew), районні та міські управління державної казначейської служби – 24 (https://cutt.ly/lf9pvcL), 
які недостатньою мірою забезпечені фахівцями фінансового профілю з урахуванням їх запитів. Серед фінансових 
інституцій варто виділити діяльність 193 структурних підрозділів державних та комерційних банків 
(https://cutt.ly/if9ghde). Галузеві та регіональні потреби ринку праці зумовлюють позитивні тенденції щодо 
збільшення, що пов’язано зі зростанням обсягів кредитування середнього та малого бізнесу, інтенсивним розвитком 
різних сегментів страхового ринку.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Формування цілей та програмних результатів навчання ОП здійснювалось з урахуванням досвіду аналогічних 
програм провідних вищих навчальних закладів України, зокрема, Київського національного економічного 
університету ім. В. Гетьмана, Національного університету «Львівська політехніка», Вінницького національного 
аграрного університету та Хмельницького університету управління та права. 
За результатами опрацювання ОП зазначених ЗВО у 2019 р. було сформовано обов’язкові («Соціальна 
відповідальність», «Ділова іноземна мова», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий менеджмент») та у 2020 р. 
доповнено вибіркові («Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб’єктів господарювання», «Торгівля цінними 
паперами», «Страховий маркетинг» тощо) компоненти ОП для здобувачів вищої освіти з метою опанування ними 
інтегральної, загальних та спеціальних компетенцій, необхідних у професійній та науковій діяльності.  
У процесі розробки ОП враховано міжнародний досвід Академії фінансів бізнесу «VISTULA» (м. Варшава, Польща), 
який використано при формуванні окремих освітніх компонент в ОП 2019 р. та ОПП 2020 р.  ( https://cutt.ly/nf9iZ9j 
).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Зміст ОП цілком відповідає програмним результатам навчання, які сформульовано у стандарті вищої освіти зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого рівня вищої освіти. 
Для досягнення результатів навчання, визначених чинним стандартом, було розроблено відповідну освітньо-
професійну програму. З метою удосконалення результатів навчання, професорсько-викладацький склад випускової 
кафедри фінансів і кредиту Поліського національного університету активно генерує нові ідеї та застосовує сучасні  
практики для мотивування здобувачів вищої освіти до опанування загальних та спеціальних (фахових) компетенцій 
у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Відповідність результатів навчання за ОП результатам 
навчання, запропонованим стандартом вищої освіти, забезпечувалась у  процесі формування й викладання 
обов’язкових та вибіркових компонентів освітньої програми. Розширення та поглиблення теоретичних знань та 
практичних навичок здобувачами вищої освіти у сфері фінансів, банківської справи та страхування досягається під 
час викладання дисциплін загальної та професійної підготовки, які спрямовані на досягнення окреслених цілей та 
програмних результатів навчання ОП

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти,  що був введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 866 від 20.06. 2019 
року, став основою для ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
(протокол засідання вченої ради ЖНАЕУ №1 від 28.08.2019 р.).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, 
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визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за 
наявності)?

90

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

25

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Цілями навчання за ОП «Фінанси,банківська справа та страхування» у Поліському університеті є підготовка 
фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у процесі професійної діяльності або навчання у сфері 
фінансів,банківської справи та страхування.
Архітектоніка ОП охоплює обов’язкові та вибіркові компоненти загальної і професійної підготовки, які дозволяють 
сформувати у здобувачів освіти сукупність необхідних знань, вмінь та навичок для провадження професійної 
діяльності. Зміст ОПП має чітку структуру (30 кредитів щосеместру) та логічну побудову, що відображено у 
структурно-логічній схемі (ст.9 ОП) – дисципліни кожного наступного семестру доповнюють та поглиблюють 
попередньо отримані знання.
Теоретичний зміст предметної області ОП забезпечується низкою обов’язкових і вибіркових освітніх компонент 
циклу професійної підготовки, які розкривають устрій, принципи і механізми функціонування та управління у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування: «Банківський менеджмент», «Бюджетний менеджмент», 
«Інвестиційно-інноваційний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Страховий 
менеджмент», «Фінансовий менеджмент» тощо. 
Для вивчення здобувачами вищої освіти методики фінансової науки в ОП включено дисципліну «Методологія 
економічних досліджень у фінансах». Окрім того, методи та технології професійної діяльності магістранти вивчають 
за допомогою таких освітніх компонент, як «Фінансово-економічний моніторинг», «Моделювання економічної 
динаміки», «Основи актуарних розрахунків», «Фондова біржа та операції з цінними паперами» та ін.
Під час вивчення таких дисциплін, як «Банківський менеджмент», «Страховий менеджмент», «Фінансовий 
менеджмент» та «Фінансово-економічний моніторинг» магістранти знайомляться з інформаційно-аналітичними 
системами «Ліга-Закон», програмами «Фінансист» та «Страховий калькулятор».
Можливість набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок застосовувати отримані знання у професійній 
діяльності забезпечують 2 практики (виробнича та переддипломна), які проходять на базі фінансових установ, 
фінансових органів державного управління, суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм тощо.
У процесі підготовки та захисту кваліфікаційної роботи у магістрантів формуються компетентності інноваційного 
характеру, набувається здатність здійснювати пошук, використовувати та належним чином інтерпретувати 
інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, проводити самостійні дослідження на 
відповідному рівні відповідно до принципів академічної та професійної доброчесності.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам вищої освіти Поліського національного 
університету забезпечується відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/ffTGW8g), «Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/NfTGmos), «Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/8fJ4wf4), «Положення 
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» (https://cutt.ly/YfTGxlK), 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/vfTGk7u) та «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/tfTGHPT).
Здобувачі освіти за власним бажанням обирають денну чи заочну форму навчання, які повністю ідентичні за 
освітніми компонентами та їх обсягом (у кредитах ЄКТС). Окрім того, магістранти мають можливість обрати за 
потреби індивідуальний графік навчання (п.3.9 https://cutt.ly/ffTGW8g) або укласти тристоронній договір на дуальне 
навчання (п.2 https://cutt.ly/tfTGHPT). Наразі, здобувачі активно застосовують індивідуальні графіки у зв’язку з 
працевлаштуванням, а програми дуальної освіти локально апробуються.
Здобувачі мають право звернутися до ректора з проханням про перезарахування результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, в межах 10% ОП, що регулюється відповідним положенням (https://cutt.ly/YfTGxlK).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Усіх здобувачів вищої освіти впродовж першого тижня навчання гарант та викладачі випускової кафедри 
ознайомлюють з ОП та окремими її компонентами. Впродовж навчання вони мають доступ до ОП на платформі 
Moodle. 
В ОП на вибіркову компоненту передбачено 27,8 % загального її обсягу. Розробка та оновлення переліку вибіркових 
дисциплін здійснюється на підставі рекомендацій і пропозицій гаранта ОП, а також внутрішніх і зовнішніх 
стейкхолдерів: здобувачів вищої освіти, представників органів студентського самоврядування, роботодавців, НПП 
інших закладів вищої освіти. Такі рекомендації та пропозиції після обговорення на засіданнях кафедри і науково-
методичної комісії вносяться до ОП, що затверджується вченою радою університету. 
Вибіркові дисципліни в ОП (2019 р.) згруповані по 2 на вибір, а в ОП 2020 р. цей перелік значно розширено (кожен 
блок з 4-5 дисциплін). Вибіркові дисципліни згідно з навчальним планом вивчаються впродовж 2-го та 3-го 
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семестрів. Вибір дисциплін 2-го семестру здійснюється протягом 1-го тижня навчання магістрантів у 1-му семестрі 1-
го курсу. На підставі заяви здобувача освіти на ім’я декана факультету про здійснений вибір до індивідуального 
навчального плану вносяться доповнення стосовно вибіркових дисциплін.
Вибір дисциплін 3-го семестру здійснюється здобувачами освіти на початку 2-го семестру під час складання 
індивідуальних планів на 3-й семестр.
Здобувачі вищої освіти обирають вибіркові дисципліни до своїх індивідуальних планів за таким алгоритмом: 1) до 
освітньої програми вносяться доповнення у склад вибіркових дисциплін, враховуючи пропозиції різних груп 
стейкхолдерів, передусім магістрантів; 2) випусковою кафедрою та іншими кафедрами університету готуються 
експлікаційні форми (зазначаються основні особливості дисципліни) та формується каталог вибіркових дисциплін; 
3) деканат спільно із викладачами випускової кафедри знайомлять магістрантів із переліком вибіркових дисциплін 
згідно з ОП та університетським каталогом; 4) здобувачі освіти обирають необхідну кількість вибіркових дисциплін 
із запропонованого переліку (у 2020 р. вибір здійснювався за допомогою google-форм, які були підготовлені для 
різних курсів здобувачів і поширені у групах у Viber - https://cutt.ly/bfLArjq). 
Кінцевий вибір магістрантів фіксується шляхом подання заяви на ім’я декана факультету (заява зберігається в 
особовій справі здобувача). В результаті академічна група здобувачів вивчає таку дисципліну, яку обрала більшість 
членів групи. В подальшому в університеті планується формування змішаних груп з числа здобувачів різних 
спеціальностей для вивчення дисциплін вибіркової компоненти. 
За результатами опитування здобувачів освіти про достатність переліку вибіркових дисциплін, респонденти 
відповіли таким чином: дуже широкий перелік – 8%, достатній – 60%, вузький перелік – 32% опитаних.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у Поліському національному університеті здійснюється шляхом 
проходження різних видів практик, які регламентуються Положенням про практики (https://cutt.ly/mfJ333q ).
ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачено практичну підготовку, яка здійснюється шляхом 
проходження здобувачами виробничої практики (4 кредити ЄКТС у семестрі 2) та переддипломної практики (4 
кредити ЄКТС у семестрі 3). Практики спрямовані на набуття професійних навичок і закріплення здатності 
проводити дослідження на відповідному рівні (збирати та обробляти аналітичну інформацію), здатності оцінювати 
межі власної фахової компетентності і підвищувати професійну кваліфікацію (у порівнянні з іншими працівниками 
установи чи підприємства, де проходить практика) та здатності до пошуку, використання та інтерпретації 
інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань під час виконання професійних обов’язків. 
Здобувачі вищої освіти самостійно обирають бази практик (за умови їх відповідності програмі практики), що 
погоджується з випусковою кафедрою шляхом укладання двостороннього договору. У разі потреби здобувачеві 
пропонують базу практики серед тих підприємств, з якими укладено тривалі договори. Магістранти направляються 
на практику наказом ректора університету. Під час практики здобувачі освіти заповнюють щоденник практики, а 
після закінчення її терміну готують звіт, захист якого зараховується як підсумковий контроль.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття соціальних навичок (soft skills) в межах ОП забезпечується передусім застосуванням під час лекцій та 
практичних занять сучасних навчальних технологій (міні-лекції, кейс-технології, семінари-дискусії, ділові ігри 
тощо). Під час міні-лекцій здобувачі вчаться публічних виступів, роботі з аудиторією. У ході семінарів-дискусій та 
ділових ігор у магістрантів формуються комунікативні навички (вміння домовлятися, йти на компроміс, 
аргументувати власні переконання). Виконуючи ситуаційні завдання, закріплюються навички роботи в команді. 
Окрім того, в ОП передбачено низку дисциплін, які формують навички і закріплюють вміння пошуку різноманітної 
інформації та її аналізу (наприклад, «Методологія економічних досліджень у фінансах», «Фінансово-економічний 
моніторинг»), сприяють формування активної громадянської позиції («Соціальна відповідальність»). 
Під час навчання магістранти активно долучаються до конкурсів, тренінгів та бізнес-курсів, які організовуються 
фінансовими установами (наприклад, лекторій НБУ «Економічний експрес»), муніципальними установами 
(Житомирська освітня муніципальна програма «Школа місцевого самоврядування» https://cutt.ly/ofLP5cS), 
університетом («Агрополітичні дебати» https://cutt.ly/xfLAxcp), виробничими підприємствами (практичні тренінги 
на заводі «Кромберг енд Шуберт» https://cutt.ly/VfLAFVh та курси від ТОВ «АШАН гіпермаркет Україна» 
https://cutt.ly/DfCczbI ; https://cutt.ly/tfCcP61), що дає змогу сформували лідерські якості та значно розширити 
кругозір поза сферою фінансів.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» у 2019 р. було розроблено на підставі Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 866.
В освітній програмі враховано усі без винятку загальні та спеціальні компетентності, а також програмні результати 
навчання, які передбачено в стандарті. Формування відповідних компетентностей забезпечено набором і структурою 
освітніх компонент, а також структурно-логічною схемою обов’язкових та вибіркових компонент ОП, елементами 
практичної підготовки та атестації. Обов’язкові компоненти забезпечують усі компетентності та результати 
навчання, що передбачені в ОП, а вибіркові призначені для поглиблення та розвитку окремих з них.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
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кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Навчальний час, відведений для аудиторної та самостійної роботи здобувачів, визначається у їх навчальних планах 
згідно з п. 3.12.3 Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/ffTGW8g ). Зокрема, для денної 
форми навчання у навчальних та індивідуальних план закріплено до 40% аудиторної роботи за кожною 
обов’язковою та вибірковою освітньою компонентою. Для заочної форми навчання аудиторна робота становить 
близько 10% усього обсягу часу, решту відводиться на самостійну роботу. 
У 2019-2020 н. р. навантаження на магістрантів становило 22 аудиторних годин в тиждень, а у 2020-2021 н. р. – 18 
год. Самостійна робота загалом склала 1294 год за 3 навчальних семестри (436 год – 1 семестр, 434 – 2 семестр, 424 – 
3 семестр).
У ході самостійної роботи здобувачам рекомендується використовувати такі платформи: 1) Moodle 
(http://moodle.znau.edu.ua/), 2) електронні ресурси бібліотеки Поліського національного університету 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), 3) веб-сервіс дистанційного навчання Google Classroom (наприклад, клас для 
дисципліни «Фінансово-економічний моніторинг» https://cutt.ly/zfLGi8w), 4) онлайн сервіси для виконання завдань 
поточного та підсумкового контролю знань, зокрема: Google-форми (https://cutt.ly/ZfLGcCJ), а також для онлайн 
конференцій та вебінарів - платформи Zoom і Skype.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

У ході підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього 
ступеня магістр дуальна форма навчання лише апробується за 1 договором, який укладено у поточному навчальному 
році. Зарахування набутих під час виконання професійних обов’язків компетентностей буде здійснюватися в межах 
відповідних дисциплін за результатами підсумкового контролю.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://cutt.ly/HfBj3rn

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вимоги до вступників на ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» сформовані у відповідності до 
законодавства України у сфері вищої освіти, а також у відповідності до актуальних умов прийому до закладів вищої 
освіти України. Правила та умови прийому щорічно оновлюються згідно з нормами та положеннями МОН України, 
проводиться їх обговорення та затвердження на вченій раді університету. Для допуску до конкурсу приймають 
документи здобувачів на основі ОС бакалавр, ОКР спеціаліст та ОС магістр (в т.ч. і неспоріднених спеціальностей). 
Вступ на основі ОС бакалавр передбачає складання здобувачем єдиного вступного іспиту з іноземної мови в УЦОЯО 
та вступний іспит за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». При вступі на основі ОКР 
спеціаліст та ОС магістр здобувач складає іспит з іноземної мови та вступний іспит зі спеціальності (для 
неспоріднених спеціальностей передбачено додаткове вступне фахове випробування) в екзаменаційних комісіях 
університету. Іспити проводяться у тестовій формі. Конкурсний відбір здобувачів здійснюється за результатами 
єдиного вступного іспиту (фахового випробування) з іноземної мови та фахових вступних випробувань зі 
спеціальності.
Програма вступних фахових випробувань щорічно оновлюється з врахуванням змін навчальних планів, 
обговорюється і затверджується на засіданні вченої ради та підлягає офіційному оприлюдненню на сайті 
університету (https://cutt.ly/KfBkLY5; https://cutt.ly/xf0ehVv; https://cutt.ly/gf0eEb4).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Зазначене питання регулюється Положенням про перезарахування результатів навчання у Житомирському 
національному агроекологічному університеті (https://cutt.ly/hf19b0c); Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ (https://cutt.ly/df19CT3); Положенням про організацію 
освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті (https://cutt.ly/mf13eq2). 
Для зарахування результатів навчання, отриманих в іншому закладі вищої освіти, здобувач має написати заяву на 
ім’я ректора університету та подати академічну довідку. Визнання результатів навчання з навчальних дисциплін 
проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної ОП та наданої академічної довідки. На основі 
поданих документів університет приймає рішення про їх визнання та перезарахування.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти у Поліському університеті не було. 
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Можливості визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, поширюється виключно на 
обов’язкові компоненти ОП у обсязі не більше 10 % загального обсягу ОП. Регулювання визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється Положенням Житомирського національного 
агроекологічного університету про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
(https://cutt.ly/of0rm3z). 
За процедурою здобувач ОП може звернутися із заявою про прохання визнання результатів неформального 
навчання на ім’я ректора університету. До заяви додаються відповідні документи, що засвідчують факт здобуття 
неформальної освіти – сертифікати, свідоцтва тощо. Створюється предметна комісія з учасників освітнього процесу 
відповідної ОП з обов’язковою участю в ній гаранта ОП, яка визначає критерії оцінювання результатів навчання 
відповідно до навчального плану. Проводиться підсумковий контроль знань у вигляді іспиту. За підсумками іспиту 
приймається рішення щодо зарахування або не зарахування дисципліни. У разі позитивного висновку предметної 
комісії здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни у наступному семестрі. При негативному 
висновку предметної комісії існує процедура подачі апеляції.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти у Поліському університеті не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню 
програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Застосування форм та методів навчання і викладання на ОП здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», а також «Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському національному 
агроекологічному університеті» (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti). Пріоритет надається очній 
(денній), заочній (дистанційній) та індивідуальній формам навчання. 
Очна (денна) форма сприяє досягненню програмних результатів навчання за ОП через безпосередню взаємодію 
викладача і студентів (з використанням засобів ілюстрації, демонстрації, відеотрансляції тощо) під час лекційних, 
практичних й семінарських занять, консультацій, конференцій, бесід тощо. Зазначені методи та засоби створюють 
сприятливі умови для опанування здобувачами основ досліджуваного предмета безпосередньо під час занять. Заочна 
(дистанційна) форма забезпечує досягнення програмних результатів навчання за ОП через поєднання інтерактивної 
взаємодії викладача зі студентами з використанням сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, таких 
як Zoom, Viber, Google Class, Moodle тощо із самостійною роботою здобувачів з інформаційними матеріалами. 
Індивідуальна форма навчання сприяє поглибленню, узагальненню та закріпленню програмних результатів 
навчання за ОП, а також розкриттю творчих здібностей студентів через виконання рефератів, аналітичних звітів, есе, 
курсових проектів (робіт) з окремих дисциплін, а також проведення індивідуальних чи групових консультацій зі 
здобувачами.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

В основу вибору форм та методів навчання на ОП покладено студентоцентрований підхід, який реалізується через 
участь здобувачів вищої освіти у цьому процесі. Викладачі максимально враховують потреби здобувачів у виборі 
форм та методів навчання й викладання, в т. ч. при розробці навчальних та робочих програм, силабусів навчальних 
дисциплін.  В кінці кожного навчального року проводиться спільне засідання випускової кафедри та стейкхолдерів 
ОП (здобувачів вищої освіти, роботодавців, громадських організацій тощо). На спільних засіданнях студенти 
висловлюють свої потреби, уподобання та інтереси щодо форм і методів навчання, обговорюють й інші проблемні 
моменти ОП. Зокрема, на одному з таких засідань (протокол № 7 від 20 лютого 2020 р.) було прийнято рішення про 
вдосконалення траєкторії начального процесу за ОП, а саме: використання комп’ютерних програм при викладанні 
низки дисциплін. 
Студентоцентрований підхід у навчальному процесі проявляється через анкетування здобувачів вищої освіти. 
Результати опитувальників обговорюються на спільних засіданнях кафедри та студентського самоврядування 
факультету. Зокрема, на спільному засіданні (протокол № 7 від 20 лютого 2020 р.) було обговорено результати 
опитування, згідно з якими 57,5 % здобувачів вищої освіти оцінили якість освітнього процесу за ОП на 10 балів з 10 
можливих, 67,5 % здобувачі стверджують, що навчання за ОП є практично орієнтованим, а 72,5 % наполягають, що 
оцінювання знань викладачами здійснюється чесно і прозоро.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи
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Вибір форм та методів навчання і викладання на ОП базується на принципах академічної свободи всіх учасників 
освітнього процесу. Науково-педагогічні працівники Поліського національного університету мають можливість 
вільно обирати зміст, форми і методи своєї професійної діяльності. Водночас ступінь академічної свободи викладача 
безпосередньо залежить від рівня його професійної компетентності. Поліський національний університет відкриває 
широкі можливості для підвищення науково-професійного рівня викладачів. Зокрема, в університеті діють 
спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій доктора філософії та доктора наук за різними спеціальностями; 
здійснюється підвищення кваліфікації викладачів як у провідних вітчизняних, так і закордонних університетах; на 
регулярній основі проводяться семінари, симпозіуми, конференції за участі як здобувачів вищої освіти, так і науково-
педагогічних працівників тощо.
Здобувачі вищої освіти вільно обирають форми та методи навчання, дисципліни в межах вибіркових компонентів 
ОП, тематику рефератів, курсових й кваліфікаційних робіт, а також наукових керівників для їх виконання. Студенти 
можуть вільно висловлювати свою думку під час занять, бути мобільними й використовувати наявну матеріально-
технічну базу університету в навчальних цілях. Результати опитування здобувачів (протокол спільного засідання № 
7 від 20 лютого 2020 р.) свідчать, що 57,5% респондентів задоволені методами навчання за ОП, вважають їх 
інноваційними та сучасними.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів міститься в ОП, навчальних та індивідуальних планах, навчальній та робочій 
програмах, силабусах та надається здобувачам вищої освіти на початку вивчення дисципліни та є у відкритому 
доступі впродовж усього періоду навчання. Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності здобувач 
одержує безпосередньо під час навчальних занять, у позаурочний час або через мережу Internet у будь-який зручний 
для нього час. Зокрема, на сайті університету міститься інформація про науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують викладання дисциплін в межах ОП, загальна інформація про форми навчання та методи контролю 
тощо (http://znau.edu.ua/).
Moodle є віртуальним навчальним середовищем, де розміщуються НМК освітніх компонентів: силабуси, програми 
навчальних дисциплін, робочі програми, опорні конспекти лекцій, комплексні контрольні роботи, методичні 
вказівки для практичних занять і самостійної роботи, виконання курсових робіт (за наявності) та ін. 
(http://185.25.118.66/). Опитування здобувачів вищої освіти свідчать, що переважна більшість з них мають технічну 
можливість отримувати повну інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих дисциплін через віртуальне середовище Moodle – 24/7, проте у 9% опитаних 
доступ до мережі Internet або зовсім, або частково відсутній.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Викладачі та здобувачі вищої освіти за ОП провадять активну науково-дослідну діяльність за науково-дослідними 
темами: «Дослідження механізмів підвищення капіталізації аграрного сектору економіки» (номер державної 
реєстрації 0116 U004554, керівник –  к. е. н., доц. Недільська Л.В.); «Фінанси в умовах бюджетної децентралізації» 
(номер – 0116 U004551, керівник – к. е. н., проф. Дема Д. І.). Виконання науково-дослідної роботи магістрантів 
забезпечується в межах діяльності наукових гуртків. Результати науково-дослідної роботи членів гуртків 
апробуються на науково-практичних конференціях і в процесі захисту кваліфікаційних робіт. Впродовж 2019-2020 
н.р. за результатами роботи студентських наукових гуртків було проведено 2 науково-практичних конференції, за 
матеріалами яких було опубліковано збірники праць учасників конференцій, зокрема: «Студентські наукові читання 
– 2019» – 20.11.2019 р. (116 статей) та «Фінансове забезпечення економіки» – 02.06.2020 р. (30 статей). 
Крім того, у 2019-2020 н. р. викладачами випускової кафедри було організовано і проведено Міжнародну науково-
практичну конференцію з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту «Фінансова політика 
регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (10-11.10.2019 р.), активними учасниками якої стали 
магістранти. За матеріалами конференції опубліковано збірник праць її учасників, ІІ том якого формують публікації 
студентів (https://goo-gl.su/GaVM4). Усі збірники наукових праць здобувачів вищої освіти розміщуються в 
репозитарії університету (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Фото та відеоматеріали щодо проведення конференцій й 
інших заходів за участі студентів містяться на сторінці кафедри у Facebook (https://goo-gl.su/ExSUcrx).
Крім того, студенти, які навчаються на ОП, беруть участь у міжвузівських та всеукраїнських наукових конкурсах і 
навчальних олімпіадах, де виборюють призові місця. Зокрема, Оленюк Дмитро, за наукової підтримки к.е.н., 
доцента Недільської Л.В., став переможцем Всеукраїнського конкурсу наукових робіт Стипендіальної програми 
«Завтра.UA» (https://goo-gl.su/JC4Q). Здобувачі вищої освіти мають можливість відвідувати виставки, ярмарки, 
лекторії, які розширюють їхній світогляд щодо майбутньої професії. Так, 31 жовтня 2019 р. студенти відвідали 
Міжнародну виставку AgroComplex, де в межах лекторію «Сам собі бос» отримали інформацію про освітній проект 
«Агрокебети», міжнародні програми студентського стажування, технології qrsmarty та дізналися багато іншого. 
На регулярній основі відбуваються практичні тренінги в банківських установах, страхових та фінансових компаніях, 
на підприємствах. Для прикладу, у жовтні 2019 р. в рамках практичного тренінгу студенти відвідали Житомирську 
філію інвестиційної компанії «Freedom finance», де здобувачі мали можливість обговорити результати своїх 
досліджень щодо інвестування в ОВДП та почерпнути практичний досвід застосування такого інструменту.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Основою планування освітнього процесу в Поліському національному університеті є навчальний план відповідно до 
ОП, який складається на початок кожного навчального року. У плані відображаються особливості усіх освітніх 
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компонентів за ОП. Кожен викладач до початку навчального року переглядає зміст освітніх компонентів та згідно з 
принципом академічної свободи приймає рішення щодо їх оновлення чи модернізації. Основою для оновлення 
змісту освітніх компонентів є сучасні практики та наукові досягнення у відповідній галузі знань. Науково-педагогічні 
працівники, розробляючи зміст освітніх компонентів, спираються на результати власних наукових досліджень (табл. 
2), апробованих на конференціях або опублікованих у вітчизняних чи закордонних фахових виданнях, в т. ч. Scopus і 
Web of Science. Зокрема, за підсумками 2019 р. викладачами, які працюють на ОП було опубліковано 1 статтю у 
журналі, що входить до міжнародної науко-метричної бази даних Scopus, 16 статей у наукових періодичних виданнях 
України, віднесених до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, ERIH PLUS, Academic Research Index, 
Global Impact Factor, CABI тощо, 26 публікацій у збірниках праць за результатами доповідей на всеукраїнських та 
міжнародних науково-практичних конференціях.
Ключовою фігурою у забезпеченні якості змісту освітньої компоненти є гарант ОП. Саме він виступає координатором 
роботи науково-педагогічних працівників під час розробки, оновлення чи модернізації освітніх компонентів. Гарант 
ОП здійснює моніторинг та перевірку якості роботи науково-педагогічних працівників, які працюють на ОП, 
використовуючи такі інструменти, як опитування або письмове анкетування здобувачів вищої освіти чи випускників 
щодо досягнутих результатів за освітніми компонентами, може ініціювати проведення контрольних заходів або 
зрізів знань. За результатами моніторингу та перевірок приймаються відповідні рішення щодо удосконалення 
освітнього процесу або за окремими освітніми компонентами, або за ОП в цілому.
Якість змісту освітніх компонентів значною мірою залежить від професійної компетентності науково-педагогічних 
працівників. З метою посилення кадрового потенціалу в університеті діє система підвищення кваліфікації НПП, 
створено умови для стажування викладачів як у провідних вітчизняних, так і закордонних вишах. Дієвим 
механізмом оновлення й модернізації змісту освітніх компонентів є взаємовідвідування викладачами лекційних та 
практичних занять, де відбувається обмін досвідом, сучасними практиками, професійними навичками, науковими 
здобутками.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Програми міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти за ОП реалізуються в рамках договорів про 
міжнародне співробітництво в галузі науки і освіти, міжнародних програм та проєктів. Студенти, які навчаються за 
ОП, на регулярній основі залучаються до програм проходження виробничого стажування закордоном. 
Університет активно працює над організацією міжнародної науково-дослідної роботи та підвищенням кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів, забезпеченням зовнішніх наукових комунікацій, апробацією результатів досліджень та 
публікацією їх результатів. Викладачі, які працюють на ОП, є учасниками робочих проектних груп з реалізації 
грантових програм. Заслуговує на увагу реалізований у 2016-2018 рр. проект «Аграрна політика ЄС» в межах 
програми Еразмус +, що був покликаний сприяти встановленню тісних контактів у сфері міжнародного 
співробітництва  між викладачами і дослідниками, студентами та науковими колами, державними органами влади 
та громадянського суспільства. Учасницею цієї програми стала д.е.н., доцент Куцмус Н.М., яка забезпечує 
викладання такої освітньої компоненти на ОП, як «Глобальна економіка». Використовуючи власний досвід роботи у 
міжнародних проєктах викладачка в рамках освітньої компоненти знайомить студентів зі світовими здобутками у 
відповідній галузі.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до п. 3.14 «Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті», затвердженого вченою радою ЖНАЕУ 27.03.2019 р., протокол № 8 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019.pdf), перевірка досягнень програмних результатів навчання 
здійснюється такими формами контрольних заходів: поточний, модульний (рубіжний) та підсумковий контроль. 
Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється на основі існуючої системи, яка передбачає формування загальної 
оцінки за різними формами контролю та переведення оцінок, отриманих у результаті проведених контрольних 
заходів за 100-бальною шкалою ЄКТС. 
Поточний контроль знань здійснюється на практичних заняттях та включає перевірку засвоєння матеріалу, рівень 
самостійної підготовки студентів до індивідуальних та практичних занять, участь у науково-практичних 
конференціях з написанням тез-доповідей та виступом, в олімпіадах та конкурсах наукових робіт.
Модульний контроль, його форма та оцінювання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та 
проводиться відповідно після вивчення студентами логічно завершеної частини програми.
Підсумковий контроль знань здійснюється для оцінювання результатів засвоєння навчального матеріалу та включає 
семестровий контроль. 
Семестровий контроль полягає у проведенні екзамену або заліку з конкретної дисципліни відповідно до робочої 
програми, в якій прописано обсяг і терміни здачі навчального матеріалу. Семестровий екзамен являє собою 
підсумковий контрольний захід якості засвоєння здобувачем навчального матеріалу з конкретної навчальної 
дисципліни. Семестровий залік передбачає форму підсумкового контролю оцінювання студента на основі засвоєння 
навчального матеріалу, а саме: виконання різних видів робіт на практичних заняттях, самостійної та індивідуальної 
роботи.
Ректорський контроль передбачає проведення ректорської контрольної роботи. Формування пакету завдань для 
контрольної здійснює науково-педагогічний працівник, що викладає конкретну дисципліну. Зокрема, пакет завдань 
для ректорської контрольної роботи затверджується на засіданні кафедри, а графік її проведення затверджується 
ректором.
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Існуючий перелік форм контрольних заходів у межах освітніх компонентів ОП сформований відповідно до 
доцільності та релевантності загальних та фахових компетентностей, набутих у процесі вивчення навчальних 
дисциплін. Наразі у силабусах навчальних дисциплін детально описано інформацію щодо розподілу балів та 
підсумковий результат, що отримує  здобувач вищої освіти з різних видів контролю, які розміщені на освітньому 
порталі університету Moodle (http://185.25.118.66/course/view.php?id=1877). 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Здійснення контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
проводиться відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019.pdf). 
Поточний контроль знань здійснюється у процесі перевірки індивідуальних завдань, при розв’язуванні задач і тестів, 
а також під час проведення презентацій виконаних завдань та викладенні пройденого матеріалу. 
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену (заліку) з конкретних дисциплін та атестації 
студентів.
У робочих програмах і силабусах чітко і зрозуміло викладено форми контрольних заходів і критерії оцінювання 
(відображено розподіл балів за кожним видом контролю з урахуванням рівня засвоєння матеріалу і трудомісткості). 
Під час освітнього процесу викладачі постійно надають інформаційну та консультаційну підтримку здобувачам 
вищої освіти щодо поточного та підсумкового контролю.
На освітньому порталі університету Moodle (http://185.25.118.66/course/view.php?id=1877) на початку навчання  
відкривається доступ викладачами до навчальних програм для здобувачів вищої освіти.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Загальна інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти міститься на 
сайті Поліського університету у «Положенні про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті» та на освітньому порталі Moodle (http://185.25.118.66/course/view.php?id=1877). 
Встановлені форми та строки контрольних заходів відображено у навчальних та індивідуальних планах, графіку 
навчального процесу (https://cutt.ly/Nf2U7Pz ) та включено до розкладу занять. 
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання за конкретними освітніми компонентами 
доводяться викладачем здобувачам освіти на початку вивчення навчальної дисципліни. Рівень поінформованості 
здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання визначається шляхом усного 
опитування та анкетування. У випадку з’ясування недостатнього рівня поінформованості студентів викладачами та 
кураторами груп проводяться додаткові роз’яснення із зазначення заходів щодо контролю та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Формою підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за ОП є публічний захист кваліфікаційної роботи, яка являє 
собою самостійно проведене дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування на основі знань, вмінь 
та компетенцій, отриманих під час навчання у Поліському університеті (відповідно до затвердженого ОПП та 
«Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/images.pdf).  
Кваліфікаційна робота є теоретико-прикладним дослідженням, яка передбачає самостійне розв’язання комплексної 
проблеми із застосуванням інноваційних підходів. Вона формується за сукупністю наукових публікацій здобувача 
вищої освіти за темою дослідження. Обов’язковим є проходження перевірки кваліфікаційної роботи здобувачів на 
академічний плагіат відповідно до «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в 
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/uf2OynD). Перевірку безпосередньо здійснює фахова комісія експертів кафедри і рецензент 
на онлайн-сервісах Unicheck та Strike Plagiarism компанії ТОВ «Антиплагіат». Остаточний варіант кваліфікаційної 
роботи зберігається в репозитарії університету в електронному вигляді та в архіві – у надрукованому.
Терміни та строки здійснення атестації здобувачів вищої освіти встановлюються графіком навчального процесу 
відповідно до нормативних документів університету.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

На сайті Поліського університету у розділі «Публічна інформація»  (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya) розміщено «Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті» (п. 3.14) (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019.pdf) та «Положення про 
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в університеті» (пп. 3-5) 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019.pdf, в яких розписано процедуру проведення контрольних заходів 
здобувачів вищої освіти.
Учасники освітнього процесу на початку навчального семестру інформуються про строки та форми проведення 
контрольних заходів. Графіки проведення підсумкової атестації та склад екзаменаційних комісій затверджуються на 
підставі наказу ректора Поліського університету,  підписаного не пізніше ніж за місяць до початку атестації.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
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процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів ОП забезпечується «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти» (наказ ЖНАЕУ від 29.12.2016 р. № 254) (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019.pdf). Відповідно до 
п. 4 даного Положення, в університеті встановлено єдині критерії та строки здачі й оскарження результатів атестації 
для всіх здобувачів вищої освіти. 
Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачено у «Положенні про запобігання конфлікту 
інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020.PDF). У разі 
виникнення конфлікту інтересів права студентів відстоює куратор групи, декан та Студентська рада університету. 
Наразі конфліктних ситуацій та випадків врегулювання конфлікту інтересів на ОП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу» (п. 3.14) (https://cutt.ly/Nf6jllA) повторне 
проходження контрольних заходів (здача заліків та іспитів) відбувається у таких випадках: не проходження 
контрольних заходів здобувачем вищої освіти з поважної причини; у разі отримання незадовільної оцінки; при 
бажанні здобувача підвищити позитивну оцінку (приймає викладач) або з причини непогодження з отриманою 
оцінкою (приймає комісія).
У випадку не проходження контрольних заходів здобувачем вищої освіти з поважної причини, яка має 
підтвердження відповідними документами, встановлюється інший термін здачі екзаменаційної сесії. 
У разі отримання незадовільної оцінки здобувачу надається право ліквідувати академічну заборгованість. Проте 
повторне проходження контрольних заходів здійснюється не більше 2 разів (перший раз – викладачу та остаточно – 
комісії). У разі негативного результату щодо ліквідації академічної заборгованості здобувач відраховується з 
університету. 
Окремою причиною повторного проходження контрольних заходів може бути бажання здобувача підвищити 
отриману раніше оцінку з подальшою перспективою одержання диплому з відзнакою. Зокрема, у 2018 р. студенту 2 
курсу ОС магістр Опанасюку В. М. на основі поданої заяви наказом ректора дозволили повторно скласти екзамен з 
дисципліни «Бюджетний менеджмент».
Рівень поінформованості здобувачів вищої освіти щодо порядку повторного проходження контрольних заходів 
визначається шляхом усного опитування та анкетування.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Проблема врегулювання порядку оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів у 
Поліському університеті вирішується відповідно до “Положення про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ” (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ).
У разі недотримання умов процедури проведення контрольних заходів або у зв’язку з незадоволенням результатом 
оцінювання здобувачем, виникає підстава для оскарження його результатів. До умов оскарження процедури 
організації та проведення контрольних заходів відносяться: недостатній рівень ознайомлення здобувачів з умовами 
та методикою проведення контрольних заходів, доведення до них контрольних питань з конкретної дисципліни та 
необхідного переліку літературних джерел тощо.
Зокрема, результати контрольних заходів оскаржуються шляхом подачі здобувачем на ім’я ректора апеляційної 
заяви у день контрольного заходу. Права та інтереси здобувача вищої освіти захищає куратор групи, декан 
факультету та Студентська рада університету.
Рівень поінформованості здобувачів вищої освіти щодо порядку оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів визначається шляхом усного опитування та анкетування.  
Наразі випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Поліському університеті 
регламентуються: «Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ» 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/82.pdf); «Положенням про внутрішню систему забезпечення 
якості вищої освіти» (наказ ЖНАЕУ від 29.12.2016 р. № 254) (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019.pdf); 
наказом ректора ЖНАЕУ № 61 від 29.03.2019 р. «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату» (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/NVSZ.pdf).
Вищезазначені документи покликані запобігти проявам академічної недоброчесності, що можуть виникнути у 
процесі написання здобувачами вищої освіти наукових праць, курсових та кваліфікаційних робіт.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності?

У процесі запобігання та протидії порушенням академічної доброчесності у Поліському університеті застосовуються 
онлайн-сервіси офіційних систем Strike Plagiarism та Unicheck компанії ТОВ «Антиплагіат». Застосування зазначених 
систем надає можливість встановлювати безпосередньо ознаки академічного плагіату, вказуючи на порушення 
доброчесності та правильності вказаних посилань на літературні джерела. 
Процедура перевірки робіт здобувачів вищої освіти розпочинається з подання ними заяви  про необхідність 
перевірки роботи на відсутність у ній запозичень та застосування санкцій у разі з’ясування випадків плагіату. Надалі 
робота перевіряється на наявність академічного шахрайства (заміни символів) і схожості з іншими джерелами та 
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формується звіт. Зокрема, у разі формування системою перевірки негативного звіту, робота повертається на 
доопрацювання. Рівень оригінальності роботи має бути не нижче 50 %. 
Важливою складовою даної процедури є розгляд експертною групою звітів про перевірку. Експертна група приймає 
остаточне рішення щодо допуску на захист та друкування і розміщення в інституціональному репозитарії наукової 
або кваліфікаційної роботи тощо.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У процесі популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОП застосовують різноманітні 
заходи.  На офіційному сайті університету у відкритому доступі розміщено нормативні документи щодо запобігання 
та виявлення плагіату.
Університет постійно провадить різні заходи популяризації дотримання академічної доброчесності та наукової етики 
серед здобувачів вищої освіти (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option514), а саме: організація та проведення 
практичного тренінгу для здобувачів «Інформаційна культура студента»; проведення занять та зустрічі з експертами 
з питань академічної доброчесності та інформаційної культури; інформування здобувачів вищої освіти про якісну та 
правильну підготовку наукових, курсових та кваліфікаційних робіт, а також роз’яснення понять академічного 
плагіату та схожості.
Також викладачі кафедри проводять роз’яснення та популяризують основні цінності академічної доброчесності та 
етики під час занять зі здобувачами вищої освіти. Зокрема, у процесі викладання навчальної дисципліни 
“Методологія наукових досліджень у фінансах” (Moodle).
Наразі у випадку недотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти робота повертається на 
доопрацювання.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Встановлення факту порушення академічної доброчесності в університеті відповідно до «Положення про академічну 
доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020) 
є підставою для відмови здобувачу вищої освіти у прийнятті роботи до подальшого розгляду (повернення автору для 
подальшого доопрацювання щодо усунення плагіату). 
Підтвердження фактів академічної недоброчесності у роботах здобувачів вищої освіти може бути встановлено 
комісією, створеною наказом ректора університету. У процесі виявлення плагіату відповідно до існуючих положень, 
всю відповідальність несе безпосередньо автор. 
Наприклад, під час перевірки кваліфікаційної роботи Маркова Богдана Івановича на тему «Фінансова логістика в 
управлінні грошовими потоками» встановлено факт академічної недоброчесності, а саме 47,6% схожості з іншими 
джерелами. В результаті автором було доопрацьовано роботу, досягнуто прийнятного рівня оригінальності тексту 
внаслідок усунення ознак плагіату шляхом виставлення необхідних посилань на використану літературу.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів ОП здійснюють у відповідності до Статуту університету; Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 
контрактів у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/Kf0FEYU); Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів 
(http://surl.li/fkhz); Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (http://surl.li/feur). 
Кандидати на заміщення вакантних посад викладачів мають відповідати вимогам, визначеним у розділі 2 Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними контрактів у ЖНАЕУ. Оцінювання відповідності претендентів передусім здійснюється на засіданні кафедри 
фінансів і кредиту, яке оформлюється відповідним протоколом щодо рекомендації претендента та подається до 
конкурсної комісії університету. Конкурсна комісія здійснює власну оцінку відповідності претендента на заміщення 
вакантної посади та подає рекомендації вченій раді університету. Обрання НПП здійснюється таємним 
голосуванням вченою радою університету. НПП, які забезпечують підготовку здобувачів за ОП, мають відповідний 
стаж педагогічної, практичної роботи та задовольняють критеріям, які визначені у п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Поліський університет постійно здійснює заходи щодо залучення роботодавців до організації освітнього процесу, у 
т.ч. для підготовки здобувачів ОС магістр ОП «Фінанси, банківська справа та страхування». Насамперед під час 
перегляду ОП представники підприємств області брали участь у засіданнях кафедри (протоколи № 7 від 20.02.2020 
р. і № 9 від 21.05.2020 р.), де презентували власне бачення щодо підготовки здобувачів в умовах сучасного розвитку. 
Крім того, на постійній основі відбуваються зустрічі з роботодавцями на рівні університету, наприклад, «День 
кар‘єри ЄС» (https://cutt.ly/af0FFm7), на якій обговорювалися сучасні тенденцій на ринку праці, необхідні вміння та 
навики, яким повинні володіти випускники як для вітчизняних підприємств, так і в контексті євроінтеграційних 
процесів. 
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Роботодавці пропонують підвищувати фахову майстерність здобувачів через проходження виробничої практики, 
майстер-класів, бізнес-курсів, тренінгів на підприємствах. Зокрема, 15 червня 2018 р. відбувся практичний тренінг 
впровадження інноваційних проектів та його впливу на ціноутворення продукції на базі АТ «Рудь» 
(https://cutt.ly/Jf0XrM8); 9 листопада 2017 р. відбувся практичний тренінг для студентів на базі ТОВ «Органік Мілк», 
який проводила менеджер з маркетингу Корбут Зінаїда, випускниця ЖНАЕУ за спеціальністю «Фінанси і кредит» 
(https://cutt.ly/jf0Xie2); 19 жовтня 2017 р. проведено практичний тренінг на заводі зі 100% іноземними інвестиціями 
«Кромберг енд Шуберт» тощо. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

При підготовці здобувачів ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» до аудиторних занять постійно 
залучаються провідні фахівці та експерти галузі, роботодавці, випускники спеціальності. Зокрема, 5 квітня 2019 р. в 
межах дисципліни «Ринок фінансових послуг» (магістерський рівень) та «Фінансовий ринок» (бакалаврський рівень) 
практичним досвідом здійснення операцій з цінними паперами поділилася зі студентами директор Житомирської 
філії «Інвестиційної компанії «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» Гаращук О.В. (https://cutt.ly/Kf0Z7fk). Впродовж 
листопада 2019 р. студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» брали участь у курсах, 
організованих ТОВ «АШАН гіпермаркет Україна», де поглиблювались компетентності, пов’язані з управлінськими 
аспектами діяльності підприємств (https://cutt.ly/Cf3wIx6).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

З метою реалізації безперервного професійного розвитку НПП та забезпечення якості освіти у Поліському 
університеті прийнято Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
університету (https://cutt.ly/af0B3Lw). Керуючись чинним законодавством в галузі освіти та вказаним Положенням, 
навчально-науковий центр забезпечення якості освіти університету забезпечує організацію та контроль підвищення 
кваліфікації НПП. Зокрема, цей центр систематично організовує підвищення кваліфікації НПП на безкоштовній 
основі, співпрацюючи з Навчально-науковим інститутом неперервної освіти і туризму Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. НПП, які завершили навчання за програмою підвищення кваліфікації 
та пройшли підсумковий контроль, отримують свідоцтво встановленого зразка. 
Окрім того, університет підтримує ініціативу НПП щодо альтернативних форм підвищення кваліфікації: курси, 
тренінги, міжнародне стажування тощо. При проходженні закордонного стажування можливе фінансування за 
рахунок коштів бюджету, фізичних чи юридичних осіб, грантових коштів. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

У Поліському університеті створено систему матеріального та нематеріального стимулювання викладачів, яка 
регламентована Колективним договором, Статутом університету, Положенням про преміювання працівників 
(https://cutt.ly/Tf0MRwx), Положенням про нагороди та почесні звання (http://surl.li/fknb). Підставою для 
преміювання науково-педагогічних працівників є професіоналізм та високі досягнення у роботі зі здобувачами 
(керівникам переможців загальнодержавних олімпіад та конкурсів), наукові досягнення (за публікацію статей у 
наукометричних базах Scopus, Web of Science, отримання патентів, присудження наукових ступенів). За вагомий 
вклад у розвиток університету та вищої освіти може бути представлення науково-педагогічних працівників до 
загальнодержавних нагород та відзнак на підставі клопотання вченої ради Поліського університету. У Поліському 
університеті передбачено також відзначення усіх науково-педагогічних працівників з нагоди святкування 
ювілейного дня народження викладача. Крім зазначеного, Поліський університет стимулює викладачів до 
підвищення майстерності через систему фінансування підвищення кваліфікації, у т.ч. закордонного стажування 
тощо. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічні ресурси програми є частиною ресурсів Поліського університету. Підготовка здобувачів за ОП 
відбувається у навчальних корпусах, які включають: навчальні аудиторії; спеціалізовані комп’ютерні класи з 
відповідним програмним забезпеченням (Windows XP, пакет офісних програм Microsoft Office, ArcGis, Gnu Octave, 
Scilab); конференц-зали (Центр Органік-Полісся та Центр космічних технологій); науково-дослідні лабораторії 
(«Noosphere Engineering School», Європейський центр); спортивні зали; наукову бібліотеку з читальними 
комп’ютеризованими залами; гуртожитки для проживання здобувачів. Вибір необхідної для занять аудиторії 
здійснюється з огляду на специфіку відповідних фахових компетентностей та результатів навчання (зокрема, для 
забезпечення СК2, СК9 та ПР10 використовуються комп’ютерні класи). Фінансування забезпечення ОП здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету (https://cutt.ly/5gqqCE3 ; https://cutt.ly/sgqqMrM) та за рахунок коштів 
юридичних та фізичних осіб (згідно з укладеними договорами).
Навчальний процес ґрунтується на навчально-методичному забезпеченні у розрізі кожного з компонентів ОП. Усі 
необхідні матеріали навчально-методичного забезпечення розміщено на освітньому порталі університету Moodle 
(http://moodle.znau.edu.ua) із закритим доступом здобувачів (за логінами та паролями). В університеті 
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використовується електронна форма розкладу занять (http://rozklad.znau.edu.ua).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище Поліського університету дозволяє на достатньому рівні забезпечити потреби та інтереси 
здобувачів. Зокрема, аудиторії університету оснащені сучасним обладнанням (мультимедійними проекторами, 
комп’ютерами, спеціальними екранами, інтерактивними дошками), по усій території закладу вищої освіти є Wi-Fi 
точки доступу до мережі Internet.
Необхідна спеціалізована література та періодичні видання доступні у науковій бібліотеці університету 
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ . На сайті наукової бібліотеки представлено 28 ресурсів відкритого доступу в т.ч: 
CornellUniversity Library, EBSCO Open Dissertations та ін. (https://cutt.ly/Xf2k881 ). Крім того, бібліотека університету 
забезпечена періодичними виданнями («Фінансовий контроль», «Фінансові послуги» тощо). Поліський університет 
має актуальний доступ до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus і Springer Link. 
Ідеї, індивідуальні здібності, таланти здобувачів реалізуються у творчих колективах (їх розклад - 
https://cutt.ly/sf2zq2s ). Періодично серед здобувачів освіти проводяться опитування стосовно їх рівня забезпечення 
різними навчальними та технічними засобами, які необхідні для набуття фахових здібностей. Зокрема, за 
результатами останнього опитування 42 % магістрантів вказали на необхідність освоєння спеціалізованих 
програмних продуктів (наприклад, «Клієнт-банк»).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Однією з цінностей університету, які відображені у Стратегії розвитку (https://cutt.ly/Yf2zPJG), є корпоративна 
культура, що забезпечує відкритість і комфортне внутрішнє середовище. Окрім того, серед основних напрямів 
особистісного розвитку здобувачів освіти університету визначено: пропагування здорового способу життя серед 
студентів та співробітників університету, встановлення сучасної велопарковки біля найбільш відвідуваних корпусів. 
Навчальні аудиторії Поліського університету та гуртожитки відповідають санітарно-технічним вимогам: 
приміщення мають централізоване опалення, загальнообмінну вентиляцію, централізоване водопостачання та 
водовідведення; систему протипожежного захисту; освітлення. 
Зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в країні та світі, університет вживає комплекс заходів щодо 
запобігання розповсюдженню захворювання на коронавірус COVID-19, (у 2-му семестрі 2019-2020 н. р. освітній 
процес відбувався у дистанційному режимі, наказ ректора університету № 200 від 28 вересня 2020р. про 
переведення здобувачів ОС магістр групи Ф-20- М з 28.09. по 09.10. 2020 р. на дистанційне навчання).
Завдяки впровадженій у Поліському університеті концепції корпоративної культури в ЗВО створена сприятлива 
атмосфера, яка дозволяє уникати конфліктних ситуацій та сприяє підтримці психічного здоров’я. До послуг 
здобувачів ОП в закладі функціонує відділ соціально-гуманітарного розвитку.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікація зі здобувачами освітньої програми відбувається за таким алгоритмом: 1) здобувачі ОП; 2) органи 
студентського самоврядування; 3) наставники; 4) гарант ОП; 5) члени кафедри фінансів та кредиту; 6) декан 
факультету обліку та фінансів; 7) навчальний та інші структурні підрозділи університету; 8) ректорат. Така 
послідовність комунікацій є достатньо ефективною, оскільки дозволяє враховувати індивідуальні інтереси та 
потреби здобувачів освіти.
Передусім, організаційна підтримка магістрантів здійснюється через наставників, які призначаються наказом 
ректора університету із членів НПП кафедри фінансів і кредиту. Наставники надають допомогу при вирішенні 
організаційних питань, проведення наукових досліджень, організацію захисту курсових та кваліфікаційних робіт, 
вирішення особистих проблем. 
Процес інформування здобувачів щодо особливостей освітнього процесу, зокрема, змісту ОП, її компонентів, форм 
контролю та критеріїв оцінювання знань координує гарант ОП. Особливості окремих компонент ОП магістранти 
пізнають із силабусів, які розробляють профільні викладачі і оприлюднюють на освітньому порталі Moodle. За 
результатами анкетування магістранти повністю задоволені інформаційною підтримкою з боку викладачів кафедри 
фінансів і кредиту (82 %).
Гарант та деканат факультету обліку та фінансів розробляють, доводять до відома здобувачів і реалізують механізми 
вибору індивідуальної освітньої траєкторії та створюють умови для її реалізації (доступ до всіх інформаційних 
ресурсів). 
Соціальна підтримка здобувачів здійснюється відповідно до законодавчих актів, нормативних документів та 
внутрішніх наказів. Зокрема, деканатом факультету ведеться чіткий облік магістрантів, які мають пільги з числа 
сиріт, інвалідів, дітей учасників АТО, учасників АТО тощо. Стосовно них передбачено можливість отримання 
бюджетного фінансування на навчання, отримання соціальних стипендій та інші форми соціального захисту. У 2019-
2020 н. р. серед здобувачів освіти освітнього ступеня магістр не було тих, що отримували соціальну стипендію.
Окрім того, процедура сприяння соціальної підтримки здобувачів освіти передбачена у проекті положення про 
соціально-психологічну службу університету (https://cutt.ly/Nf2b3Iu ).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо 

Сторінка 17



такі були)

З метою адаптації осіб з особливими потребами до соціальних умов та освітнього процесу в університеті діє 
Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
(https://cutt.ly/9f2nsPb). У Поліському університеті обладнано пандусами вхід в корпуси №2 та №4, а також 
виготовлено та змонтовано поручні для входу в будівлі. Для пересування осіб з особливими освітніми потребами між 
поверхами використовується ліфт. 
Для здобувачів освіти із особливими потребами передбачено використання дистанційних технологій на освітньому 
порталі університету через систему Moodle, де створено курси, в яких магістранти отримують інформаційні 
матеріали, методичні вказівки до практичних занять, завдання для самостійної роботи, проходять тестування та 
контролюють результати. 
Наразі на ОП здобувачів з особливими освітніми потребами немає.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Поліський університет створює простір рівних можливостей, вільний від жодної дискримінації. У Поліському 
університеті відповідно до Положення про запобігання та врегулювання випадків пов’язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://cutt.ly/mf2mip9) запроваджена 
зрозуміла та доступна процедура вирішення конфліктних ситуацій, яка використовується в т.ч. під час реалізації ОС 
магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».
Вирішення конфліктних ситуацій учасників освітньої програми проводиться спільною комісією із фахівця відділу 
соціального та гуманітарного розвитку та представників органів студентського самоврядування та Профспілкової 
організації студентів. Для повідомлення про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень  функціонує «Скринька довіри».
Для запобігання конфліктних ситуацій (в т.ч. пов’язаних із корупцією, дискримінацією та сексуальним домаганням) 
згідно Комплексного плану організаційно-виховної роботи (ttps://cutt.ly/Mf9BTVB), розділу правове виховання 
відділом спільно із наставниками, заступником декана проводяться лекції-роз’яснення, а саме, на початку 2020 р. 
разом із Всеукраїнською організацією АСЕТ проведений захід на тему «Запобігання наркоманії, наркотиків та 
булінгу».
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій не виникало.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми регулюється 
такими внутрішніми документами Поліського національного університету:
1. Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському національному 
агроекологічному університеті  (наказ №18 від 27.02.2020 р.)  https://cutt.ly/2fFmOoR
2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (наказ №254 від 29.12.2016 р.) 
https://cutt.ly/ZfFmLkd
3. Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(наказ №55 від 28.03.2019 р.) https://cutt.ly/ZfFmC6i

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процес перегляду ОП в Поліському університеті здійснюється на адміністративному та академічному рівнях. 
Академічне управління ОП здійснює гарант освітньої програми. Освітня програма може щорічно оновлюватися у 
частині усіх компонентів, крім цілей і програмних результатів навчання. Оновлення відображаються у навчальному 
плані, індивідуальних планах, робочих програмах навчальних дисциплін. Внесення змін ухвалюється вченою радою 
університету.
Упродовж 2019-2020 рр. зміни до ОП вносилися двічі. Зокрема, у 2019 р. в ОП було розширено перелік вибіркових 
компонентів циклу професійної підготовки. У ОП 2020 р. було розширено перелік обов’язкових компонент циклу 
професійної підготовки. Зокрема, до обов’язкових дисциплін віднесено такі: «Банківський менеджмент», 
«Страховий менеджмент», «Фінансово-економічний моніторинг», які в ОП 2019 р. були включені у вибіркові 
компоненти. Такий перерозподіл зумовлено тим, що вказані дисципліни забезпечують спеціальні компетентності 
випускника магістерського ступеня вищої освіти. Також, до обов’язкових компонентів циклу професійної підготовки 
було включено нову дисципліну «Управління проєктами», яка формує загальну (ЗК4.) та спеціальні компетентності 
(СК8., СК9.) з відповідними результатами навчання (ПР04., ПР08., ПР09). Із ОП 2020 р. було виключено дисципліну 
«Інтелектуальна власність» як таку, що актуально не враховує необхідні компетентності випускника.
Крім того, в ОП 2020 р. було розширено перелік вибіркових дисциплін, які сформовані за блоками: податковий (ВК 
2.1), галузевий (ВК 2.2, ВК 2.3) та управлінський (ВК 2.4, ВК 2.5, ВК 2.6), що зумовлено необхідністю покращення 
результатів навчання здобувачів вищої освіти.
Перегляд освітньо-професійної програми є результатом аналізу потреб здобувачів вищої освіти, зворотного зв’язку з 

Сторінка 18



роботодавцями, випускниками, науково-педагогічними працівниками та іншими стейкхолдерами.
Процедура перегляду ОПП підтверджується протоколами засідання кафедри фінансів і кредиту (№ 7 від 20 лютого 
2020 р., №9 від 21 травня 2020 р.), протоколом засідання вченої ради факультету обліку та фінансів (№9 від 21 
травня 2020 р.), протоколом засідання вченої ради ЖНАЕУ (№ 11 від 24 червня 2020 р.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти безпосередньо або через органи студентського самоврядування мають право вносити 
пропозиції під час періодичного перегляду ОПП. Представники студентства мають право звернутися до гаранта або у 
деканат із внесенням пропозицій стосовно вдосконалення ОПП. Їх пропозиції розглядаються робочою групою та 
виносяться на розгляд випускової кафедри. На засіданні кафедри приймається рішення стосовно необхідності 
внесення змін. 
Так, у лютому 2020 р. здобувачі вищої освіти звернулися в деканат з усною пропозицією розширити перелік 
вибіркових дисциплін, які вдосконалюють їх фахові компетентності у частині поглиблення вивчення міжнародного 
досвіду у сфері фінансів. На засіданні кафедри фінансів і кредиту було прийнято позитивне рішення стосовно цього 
питання. Зокрема, робочою групою запропоновано включити до переліку вибіркових дисциплін дисципліну 
«Міжнародні стандарти фінансової звітності» (протоколи № 7 від 20 лютого 2020 р., №9 від 21 травня 2020 р.).
Здобувачі вищої освіти (через представників органів студентського самоврядування) можуть підтримати результати 
прийнятого рішення стосовно вдосконалення ОПП через голосування на вченій раді факультету та вченій раді 
університету. 
В університеті (навчально-науковим центром, випусковими кафедрами) періодично проводяться опитування 
здобувачів вищої освіти стосовно якості освітніх і наукових процесів. Такі опитування проводять анонімно через он-
лайн платформи Google, з подальшим глибоким аналізом.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Представники органів студентського самоврядування мають право брати участь у засіданнях випускової кафедри, де 
переглядається ОПП, вносити пропозиції щодо вдосконалення, звертаючись у деканат факультету обліку та 
фінансів. Представники органів студентського самоврядування беруть участь у засіданнях вченої ради факультету 
обліку та фінансів та вченої ради Поліського університету, де безпосередньо відбувається голосування стосовно 
затвердження ОПП. 
Крім того, представники органів студентського самоврядування систематично проводять анонімні опитування 
здобувачів вищої освіти у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОПП, з якими знайомлять гаранта ОПП, 
науково-педагогічних працівників випускової кафедри. Протокол засідання кафедри фінансів і кредиту № 7 від 20 
лютого 2020 р.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

При розгляді освітньо-професійної програми у Поліському університеті практикується систематична співпраця з 
роботодавцями. Вони запрошуються на науково-практичні семінари, конференції, заняття, де мають змогу 
продемонструвати власні результати діяльності, ознайомитися з процесом навчання, досягненнями університету та 
висловити побажання щодо вдосконалення підготовки фахівців. Роботодавці за зверненням робочої групи з 
розробки ОПП формують рецензії-відгуки, де вказуються пропозиції стосовно вдосконалення та модернізацій 
підготовки освітнього процесу. 
Зокрема, у 2020 р. за пропозицією фахівців ПАТ «Житомирський маслозавод» було запропоновано поглибити 
знання здобувачів вищої освіти щодо управління ринковою вартістю підприємства. Директор регіонального офісу 
страхової компанії «ПЗУ Україна» наголосив на необхідності набуття практичних навичок у сфері управління 
страховою організацією. Робочою групою на першу пропозицію роботодавців було прийнято рішення внести зміни у 
вибіркову компоненту галузевого циклу та ввести дисципліну «Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб’єктів 
господарювання». Дана дисципліна забезпечує спеціальні компетентності СК3, СК7, СК 8 та програмні результати 
навчання ПР07, ПР08, ПР09, ПР11, ПР12, ПР13. Друга пропозиція роботодавців була реалізована робочою групою 
шляхом перенесення дисципліни «Страховий менеджмент» у цикл обов’язкової компоненти (протоколи засідання 
кафедри фінансів і кредиту № 7 від 20 лютого 2020 р., №9 від 21 травня 2020 р.).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Інформація щодо кар’єрного зростання та траєкторії працевлаштування випускників збирається у телефонному 
режимі традиційно керівниками кваліфікаційних робіт, відслідковується через соціальні мережі та через 
різноманітні формати зустрічей. У Поліському університеті практикується проведення зустрічей із успішними 
випускниками університету у формі виступів на конференціях, участі у круглих столах, науково-практичних 
семінарах у сфері фінансів, банківської справи та страхування (https://cutt.ly/Vf3sHXI).
Поліський університет, у т.ч. і кафедра фінансів і кредиту, зареєстровані у соціальних мережах, де висвітлюється 
освітній процес, актуальна інформація, новини, здобутки навчального закладу. Користувачі, які відвідують сторінки 
соціальних мереж, мають змогу поділитися враженнями та пропозиціями щодо вдосконалення освітнього простору 
Поліського університету ( https://cutt.ly/ifN2BwR ; https://cutt.ly/WfNNJ8x).
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедура внутрішнього забезпечення якості ОП передбачає щорічне її оновлення та перегляд. Вдосконалення, 
оновлення та модернізація освітньої діяльності є якісним результатом співпраці випускової кафедри із здобувачами 
вищої освіти, НПП, роботодавцями, випускниками та представниками академічної спільноти. При розгляді ОП 2019 
р. у ході здійснення процедури внутрішнього забезпечення якості встановлено: 
• не всі дисципліни обов’язкової та вибіркової компоненти забезпечують компетенції та результати навчання за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». При формуванні нової ОПП 2020 р. робоча група 
зосередила увагу, власне, на компетенціях та результатах навчання, визначених Стандартом вищої освіти за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»;
• недостатня кількість дисциплін у вибірковій компоненті ОП у 2018-2019 рр. У ОП 2019-2020 рр. було значно 
розширено перелік вибіркових дисциплін. Крім того, у 2019 р. було сформовано університетський каталог таких 
дисциплін, що суттєво розширює їх вибір та сприяє формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої 
освіти.
У освітній діяльності виявлено такі недоліки у ході процедури внутрішнього забезпеченні якості ЗВО:
� відсутність до 2019 р. технічної можливості перевірки кваліфікаційних робіт та студентських наукових публікацій 
на плагіат. У 2019 р. між університетом та ТОВ «Антиплагіат» було укладено договір щодо залучення сервісу онлайн-
пошуку плагіату «Unicheck» (https://cutt.ly/OfMqudZ). Також було впроваджено програмний комплекс 
«StrikePlagiarism» (https://cutt.ly/MfMqg8l) для перевірки на наявність плагіату в наукових роботах та публікаціях 
здобувачів вищої освіти. Проведено відповідну методичну роботу щодо підготовки фахівців для роботи з такими 
програмними комплексами;
� відсутність доступу для знайомства здобувачів і НПП з результатами світових наукових досліджень до 2017, а саме 
відсутність доступу до публікацій, розміщених у журналах відомих міжнародних наукометричних баз даних.
Впродовж 2017-2020 рр. університет було приєднано до наукометричної бази даних Web of Science згідно наказу 
МОН України від 19.09.2017 р. № 1286; пізніше університет отримав доступ до наукометричної бази даних Scopus 
згідно наказу МОН України від 06.11.2018 р. № 1213. (https://cutt.ly/JfN6tyL; https://cutt.ly/IfN6s5P), Springer Link 
(https://cutt.ly/3f3cdOO). Наукова бібліотека університету сприяла доступу до електронних журналів міжнародної 
компанії DeGruyter та постійно забезпечує методичну допомогу НПП та здобувачам вищої освіти щодо роботи із 
вказаними базами даних.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» у Поліському національному 
університеті здійснюється вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедури внутрішнього забезпечення якості освіти через 
проведення зустрічей на науково-практичних конференціях, де обговорюються і питання модернізації та 
вдосконаленням підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», а також через 
надання рецензій-відгуків на ОП. Крім того, окремі науковці присутні на засіданнях з проведення підсумкової 
атестації та захисту кваліфікаційних робіт, де висловлюють свої побажання з підготовки фахівців за ОП. 
Удосконалення ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснювалось з урахуванням інтересів академічної 
спільноти та їх пропозицій, зокрема: Синчака В.П., д.е.н., професора завідувача кафедри менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права ім. Л. Юзькова; Петрука О.М., д. 
е. н., професора кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка»; Алескерової Ю. 
В., д.е.н., доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного 
університету; Давиденко Н. М., д.е.н., професора завідувача кафедри фінансів Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, які брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції з 
нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту 10-11 жовтня 2019 р. (https://cutt.ly/nf3s9je).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

У Поліському університеті основними структурними підрозділами, які здійснюють процедуру внутрішнього 
забезпечення якості освіти є: 
� деканат факультету обліку та фінансів, який забезпечує організацію навчального процесу;
� навчально-науковий центр у системі забезпечення якості освіти контролює процес надання освітніх послуг; 
� центр забезпечення якості освіти відповідає за дотриманням всіма структурними підрозділами правил і норм 
провадження освітньої діяльності.
Крім того, в університеті створена система внутрішнього аудиту, одним із завдань якої є отримання інформації від 
усіх підрозділів університету щодо відповідності системи управління якістю Поліського національного університету 
вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, результативності її впровадження, підтримки та визначення необхідності 
проведення коригувальних дій для її поліпшення. До цього процесу залучені внутрішні аудитори, основним 
завданням яких є проведення аудиту надання освітніх послуг в університеті (накази № 93 від 15.09.2019 р.; №180 від 
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16.09.2020 р.).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

У Поліському національному університеті права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються такими 
документами:
Статутом ЖНАЕУ (Наказ МОН від 04.01.17 р. № 6);
Стратегією розвитку ЖНАЕУ (Рішення вченої ради від 30.03.16 р. № 7);
Положенням про конференцію трудового колективу ЖНАЕУ (Рішення конференції трудового колективу від 
28.05.2015 р. № 2);
Колективним договором (зареєстровано ЖМР від 22.01.2019 р. № 9);
Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ (Наказ ректора від 28.03.19 р. № 55);
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 29.12.16 р. № 
254);
Положенням про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти (Рішення вченої ради від 26.12.19 р. № 5);
Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (Рішення вченої ради 
від 27.02.20 р. № 7);
Положенням про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ (Наказ ЖНАЕУ від 
31.03.2016 р. № 58а);
Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (Наказ ректора від 
28.03.19 р. № 55);
Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти (Рішення вченої ради від 27.02.20 р. 
№ 7).
Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 
Поліського університету в розділі публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://cutt.ly/rgrlyXu

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://cutt.ly/qgrlwT5

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» варто віднести:
� унікальність та специфіку ОП, які націлені на розвиток індивідуальних можливостей здобувачів вищої освіти з 
поглибленням фахової підготовки у сфері фінансово-економічного моніторингу;
� гнучкість процедури перегляду ОП з врахуванням інтересів різних груп стейкхолдерів;
� можливість оптимального поєднання здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок (2 
виробничі практики, які проходять на базі фінансових установ, фінансових органів державного управління, суб’єктів 
господарювання різних організаційно-правових форм тощо);
� можливість вибору здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії (денна чи заочна форма, індивідуальні 
графіки, дуальна форма навчання);
� формування у здобувачів вищої освіти компетентностей інноваційного характеру, самостійності у дослідженнях на 
відповідному рівні згідно з принципами академічної та професійної доброчесності під час підготовки та захисту 
кваліфікаційної роботи;
� застосування під час освітнього процесу низки сучасних платформ: Moodle, Google Classroom, Zoom, Skype тощо;
� залучення до освітнього процесу НПП зі значним досвідом роботи та необхідними кваліфікаційними 
характеристиками.
До слабких сторін слід віднести:
� необхідність розширення виробничих площадок для проведення аудиторних занять (в установах банків, страхових 
компаніях, фінансових відділах підприємств);
� незавершеність процесу формування каталогу вибіркових дисциплін;
� недостатня участь НПП у міжнародному стажуванні;
� недостатня забезпеченість фаховими програмними продуктами.
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Розвиток ОП безпосередньо пов’язаний з Перспективним планом розвитку Поліського університету. Зокрема 
планується:
1. Активізація наукової складової освітнього процесу. 
2. Посилення існуючих та формування нових дієвих взаємозв’язків із роботодавцями та іншими стейкхолдерами. 
3. Залучення до освітнього процесу молодих перспективних вчених.
4. Дотримання та посилення політики доброчесності освітнього процесу та наукових досліджень.
5. Впорядкування каталогу вибіркових дисциплін.
6. Популяризація міжнародної мобільності як серед НПП, так і здобувачів освіти.
7. Пошук каналів забезпечення освітнього процесу необхідними фаховими програмними продуктами.
8. Збільшення контингенту здобувачів вищої освіти за ОП.
Задля реалізації зазначених перспектив планується вжити таких заходів:
1. Науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів і кредиту до 2021 р. буде завершено дві існуючі теми НДР 
та натомість обрано інтегровану тему, спрямовану на вдосконалення ключових освітніх компонентів.
2. Збільшення кількості аудиторних занять на виробничих площадках з метою поглиблення практичної підготовки 
майбутніх фахівців.
3. Залучення до освітнього процесу аспірантів з метою оновлення навчального контенту та генерування нових ідей.
4. Поліпшення якості та недопущення академічного плагіату у курсових та кваліфікаційних роботах, звітах про 
проходження практики й наукових публікаціях здобувачів вищої освіти. 
5. Формування змішаних груп з числа здобувачів вищої освіти різних спеціальностей для вивчення дисциплін 
вибіркової компоненти за впорядкованим на рівні університету каталогом.
6. Формування на рівні університету каталогу грантових програм і проєктів задля міжнародної мобільності учасників 
освітнього процесу.
7. Придбання відповідних програмних продуктів для поглиблення практичної підготовки здобувачів вищої освіти.
8. Активізація моніторингу ринку праці з метою виявлення попиту на фахівців з фінансів, банківської справи та 
страхування.
9. Посилення роботи з випускниками першого (бакалаврського) рівня різних спеціальностей задля популяризації 
ОП.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 08.10.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього компонента Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент потребує спеціального 
матеріально-технічного та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

підсумкова атестація Метод кваліфікац роб магістри 
2019.PDF

PdZSDawgp7W7sJuO4a1L6o/9580
n6LAU3xv1CBsS5t8=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (2 шт/2016 р.)

Переддипломна практика практика Переддипломна_практ_магист
р_2020.pdf

TVkoEgSWPmV7rONF9dC6H854J
XIHpDLY6D53DgXXoj8=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (2 шт/2016 р.)

Виробнича практика практика Вироб_практ_магiстр_2020.pd
f

dnTe2sNL8C48MWPNXPbW8EfnJ
VqNByeduL9uyghk6pc=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (2 шт/2016 р.)

Управління проектами навчальна дисципліна Управління проєктами_С.pdf iBnMXj4N7LqqjsqjPlCdSbmU6Mfsv
QOa4nlzeKtsR6o=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (2 шт/ 2019 р.), ноутбук Lenovo Ideapad 
330 (2 шт/ 2019 р.), телевізор Vinda 65’’ (2 шт/ 2019 р.)  
ПК: I3/8Gb/SSD 240 (63 шт/2019) Програмне 
забезпеченням: Windows 10, пакет офісних програм 
Microsoft Office, відкриті версії Oupen Office, Liber Office, 
MathCad, ArcGis, Gnu Octave, Scilab

Фінансово-економічний моніторинг курсова робота (проект) КР_ФЕМ.pdf w5+vgysF/AhAK83wsMBCXGUk5r
zvEd9bw+53GY4S7s8=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (14 шт/2016 р.) Програмне забезпечення: Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft Office

Фінансово-економічний моніторинг навчальна дисципліна ФЕМ_С.pdf 3nbcroMWJFfqLKNhDYM5AQbMn
v1SqrXwrV7vXbSXmMM=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (14 шт/2016 р.) Програмне забезпечення: Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft Office

Ринок фінансових послуг навчальна дисципліна Ринок фінансових послуг_С.pdf GD+Zwr07D2olSWqvE21mT91l2Ro
c3+8deIsQre44moQ=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (2 шт/2016 р.)

Фінансовий менеджмент курсова робота (проект) Фін мен_КР_метод.PDF 4OjWePFW8vFocGk9PU2O8P39/jw
1IqWyoeUTi5OhR18=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (14 шт/2016 р.) Програмне забезпечення: Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft Office

Методологія економічних досліджень 
у фінансах

навчальна дисципліна МЕД у ф_С.pdf it/mXswG8fYcRxeBN4Tj5Meg3l7W
mFZYQ99xwLG2Hsk=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (2 шт/2016 р.)

Моделювання економічної динаміки 
та проектування інформаційних 
систем

навчальна дисципліна Моделювання С.pdf AyBw7ttcaflLSEfh0cs/eDjs4wIReU2
7EKyfj1Fk16Y=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (2 шт/ 2019 р.), ноутбук Lenovo Ideapad 
330 (2 шт/ 2019 р.), телевізор Vinda 65’’ (2 шт/ 2019 р.)  
ПК: I3/8Gb/SSD 240 (63 шт/2019). Програмне 
забезпеченням: Windows 10, пакет офісних програм 
Microsoft Office, відкриті версії Oupen Office, Liber Office, 
MathCad, ArcGis, Gnu Octave, Scilab

Страховий менеджмент навчальна дисципліна Страховий менеджмент_С.pdf q1iUfNIPmdiNqN8UokoeFCMnDH
OQoMMl3LKgJ8oBn9k=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (2 шт/2016 р.)

Банківський менеджмент навчальна дисципліна Силабус_Банківський 
менеджмент.pdf

+nQbdQhjr/sZjHORPyE9l3UCX06
81W6K42uIZgonhDM=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (14 шт/2016 р.). Програмне забезпечення: Windows 
7, пакет офісних програм Microsoft Office

Фахова іноземна мова (рівень В2) навчальна дисципліна ФАХОВА ІН МОВА_С.pdf G3pL5FLk7j1a2WWZKxKNQp5wfv
W2KNiium11jA0FOYg=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
ХР (2 шт/2016 р.)

Соціальна відповідальність навчальна дисципліна Соціальна 
відповідальність_С.pdf

XfcyP7evzm8k4urAD9yyAQKxOyzn
wsOzCUY2XOYqLsk=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
ХР (2 шт/2016 р.)

Глобальна економіка навчальна дисципліна Силабус_ГЕ_Ф-20маг (1).pdf 8v8+GT7c7XJ3+O2RkDZPDBOGNf
GEIMSGNERHdyNgcZo=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
7 (2 шт/2016 р.)

Фінансовий менеджмент навчальна дисципліна Фін менеджмент_С.pdf bDSI/jA/VlGXV6WyvYCTY7f9wE+
HliO9kkGw5P6ELZw=

Мультимедійне комп’ютерне обладнання: проектор 
Epson EB-X05 (LC) (1 шт/ 2019 р.), проектор EPSON EB-
S02  (1 шт/ 2017 р.). ПК РС АМІ Sempron 3000+ AM2 Win 
XP (2 шт/2016 р.)

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік 
введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування

48438 Недільська Лариса 
Василівна

доцент, Основне 
місце роботи

Обліку та фінансів Диплом спеціаліста, 
Державна агроекологічна 

академія Україна, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність: 7.03050901 
облік і аудит

18 Фінансово-економічний 
моніторинг

Державна агроекологічна академія 
України, 1998 р.
Спеціальність «Облік і аудит» 
Кваліфікація «Економіст-бухгалтер»

Кандидат економічних наук, 08.00.04 
–Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності), диплом № 
066490 від 01.01.2011 р. 

Тема дисертації: «Організаційно-
економічний механізм управління 
фінансовими ресурсами 
сільськогосподарських підприємств»



Вчене звання:
доцент кафедри фінансів і кредиту, 
2014 р., атестат доцента №040516 від 
01.01.2014 р.
Підвищення кваліфікації: 
Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України на тему: «Методичне 
обгрунтування організації 
дистанційного навчання студентів з 
дисципліни «Фінансово-економічний 
моніторинг». Свідоцтво: 
СС00493706/004543-17 від 23 жовтня 
2017 р.

Професійну активність представлено 
відповідно пункту 30 Ліцензійних 
умов:
1). Dema D., Abramova I., Nedilska L. 
Financial and economic conditions of 
rural development in Ukraine. Eastern 
Journal of European Studies. 2019. 
V.10.  P. 199-220. URL: 
http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2019_1
001_DEM.pdf
2). 1. Недільська Л.В. Грошовий 
ринок України: стан та тенденції 
розвитку / Л.В. Недільська // Вісник 
ЖНАЕУ. – 2016. - N 2 (55), т. 2.
2. Дорохова Л. М. Оцінка 
ефективності використання 
фінансових ресурсів 
сільськогосподарських підприємств / 
Л. М. Дорохова, Л.В. Недільська // 
БІЗНЕС ІНФОРМ. - 2017. - №1. – С. 
241-247.
3. Недільська Л. В., Оленюк Д. О. 
Діджиталізація агробізнесу: тенденції 
та джерела фінансування. Scientific 
Horizons, 2020. 06 (91), 26-32.  doi: 
10.33249/2663-2144-2020-91-6-26-
3226
4. Недільська. Л. В. Системний 
колапс державної фінансової 
підтримки сільськогосподарських 
підприємств. Наукові горизонти. №6 
(69). 2018. С. 53-60.
5. Абрамова І. В., Недільська Л. В., 
Куровська Н. М. Особливості 
бюджетної політики ЄС та її аграрний 
вектор. Danish Scientific Journal, 2017. 
№ 6. С. 10-13. URL: 
http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456
789/8868/1/DSJ_2017_6_10-13.pdf
6. Zaburanna, L., Nedilska, L., 
Abramova, I., Kurovska, N., Martynuk 
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Куцмус, О. Д. Ковальчук. Економіка. 
Фінанси. Менеджмент: актуальні 
питання науки і практики. 2017. № 7. 
С. 49–62. 
6. Ринок кондитерської продукції в 
Україні: тенденції та перспективи 
розвитку. Кільніцька О.С., Кравчук 
Н.І., Куцмус Н.М. Економіка АПК. 
2018. № 11. С. 29-43. 7. Українав 
системі глобальної економіки: 
торговельний  аспект / Куцмус Н.Н., 
Прокопчук О.А., Усюк Т.В. // 
Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 94.

3) 1.Міжнародні економічні 
відносини та зовнішньо-економічна 
діяльність: навч. посібник / Т. О. 
Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус 
[та ін.] ; за ред. Т. О. Зінчук. – К.: 
Центр учбової літератури, 2017. – 513 
с. 
2. Інклюзивний розвиток сільської 
економіки в умовах глобалізаційних 
викликів : монографія / [Т. О. Зінчук, 
Т. В. Усюк, В. Є. Данкевич та ін.] ; за 
ред. д. е. н., проф. Т. О. Зінчук, к. е. н. 
Н. М. Куцмус. Київ : Центр учбової 
літератури, 2017. П. 1.5. Інституційні 
зміни та сільський розвиток. С. 42–50 
; П. 2.2. Руралізм та неоруралізм як 
альтернативні парадигми сільської 
економіки. С. 61–76 ; П. 3.4. Гендерні 
асиметрії в системі сільської 
економіки. С. 177–190. 
3. Куцмус Н. М. Гендерні імперативи 
розвитку сільської економіки в 
умовах глобалізації : монографія. 
Київ : Центр учбової літератури, 2018. 
291 с. 
4. Куцмус Н. М. Європейський досвід 
вирішення проблем сільського 
розвитку. Соціально-економічні 
проблеми розвитку сільських 
територій: регіональний аспект : кол. 
монографія / [В. І. Ткачук, А. О. 
Соколова, О. В. Голій та ін.] ; за ред. 
В. І. Ткачука. Житомир : Рута, 2014. С. 
263–278. 



5. Куцмус Н. М. Case-study 
диверсифікації сільського 
підприємництва в країнах-членах ЄС. 
Практичний посібник з організації та 
ведення бізнесу на сільських 
територіях / [Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, 
Л. М. Левківська та ін.] ; за ред. д. е. 
н., проф. Т. О. Зінчук, к. е. н. Т. В. 
Усюк. Київ : Центр учбової 
літератури, 2018. С. 148–158.

4) Скиба Тетяна Володимирівна, 
аспірантура за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством (2011–
2013 рр.)

5) Освітній модуль програми 
ERASMUS+ Jane Monnet “Аграрна 
політика ЄС” (№574608-ЕРР-1-2016-
UA-EPPJMO-MODULE), (2017–2019 
рр.); 2016р., 2019 р. – проекти 
наукового стажування в Лейбніц-
Інституті аграрного розвитку в 
країнах з перехідною економікою 
(ІАМО), м. Халлє (Саалє), Німеччина; 
2017-2020 рр. – Проект LaScalA – 
Міжнародний центр компетенцій з 
великомасштабного сільського 
господарства.

8) керівник проекту “Розвиток 
жіночого підприємництва в умовах 
прогресуючих змін на сільських 
територіях” за підтримки Управління 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
Житомирської обласної державної 
адміністрації, 2019 р.; відповідальний 
виконавець проекту «Інклюзивна 
модель сталого розвитку сільських 
громад в умовах євроінтеграційної 
перспективи», № ДР 011U7002519, 
2016-2019 рр.

10) заступник завідувача кафедри з 
наукової роботи

11) Офіційний опонент дисертаційних 
робіт: Унгурян В.Я. "Управління 
розвитком сільських територій в 
сучасному інституціональному 
середовищі" (2012 р.); Зозулі-Бахір 
І.Б. "Зайнятість і ефективність 
використання праці жінок у 
сільськогосподарських 
підприємствах" (2013 р.); Руда Л.П. 
"Сільські території у моделі розвитку 
аграрного сектору" (2015 р.); Вакар 
Т.В. "Брендинг сільських територій" 
(2017 р.)

13) 1. Куцмус Н.М. Методичні 
матеріали для вивчення курсу 
«Міжнародна біржова діяльність» 
длястудентів для здобувачів ОС 
«Бакалавр» за освітньою програмою 
292 «Міжнародні економічні 
відносини» / Н.М. Куцмус / 
Житомир, ЖНАЕУ, 2020 – 41 с. 
2. Куцмус Н.М. Методичні матеріали 
для вивчення курсу «Міжнародна 
біржова діяльність» для студентів для 
здобувачів ОС «Магістр» за освітньою 
програмою «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» / 
Н.М. Куцмус / Житомир, ЖНАЕУ, 
2020 – 41 с. 
3. Куцмус Н.М. Конспект лекцій з 
дисципліни «Міжнародна торгівля» 
длястудентів спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» 
/ Н.М. Куцмус / Житомир, ЖНАЕУ, 
2018 – 71 с. 
4. Конспект лекцій з дисципліни 
«Глобальна економіка» для студентів 
ОКР «Магістр» 072 "Фінанси, 
банківська справа та страхування" 
(галузь знань 07 "Управління та 
адміністрування") денної та заочної 
форми навчання / Куцмус Н.М., Усюк 
Т.В.; Житомир, 2015, 66 с.

14) 2016 р. – студентка факультету 
економіки та менеджменту І.В. 
Калініченко, зайняла 3 місце на 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт за 
напрямом “Гендерні дослідження” 
(тема роботи: Виклики в реалізації 
Цілей розвитку тисячоліття: 
гендерний аспект), Бердянський 
державний педагогічний університет; 
2017 р.

15) 1. Kutsmus N., Gagalyuk T. Large-
Scale Farming and Gender Equality in 
Rural Areas: The Case of Ukraine. Rural 
Labor in Transition: Structural Change, 
Migration and Governance : 
Presentations of IAMO Forum 2016. 
Halle (Saale) (Germany) : IAMO. 2016. 
Available at: 
https://forum2016.iamo.de/microsites/f
orum2016.iamo.de/fileadmin/praesenta
tionen/B3_Kutsmus_The_Effects_of_L
argeScale_Farming_on_Gender_Equali
ty_in_Rural_Areas_The_Case_of_Ukr
aine_IAMO _Forum_2016.pdf)
2. Kutsmus N., Kovalchuk O. Gender 
challenges for rural development policy. 
Rural development : Proceedings of the 
International Scientific conference. 
Vilnius (Lithuania) : Agriculture 
Academy of Vytatus Magnus University. 
2019. Available at: 
https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd/a
rticle/view/602/559
3. Kutsmus N., Matjushenko O. Export 
orientation vs import dependence of 



agricultural sector of Ukraine. Economy 
and society: modern foundation for 
human development : Proceedings of 
International scientific conference, 
Liepzig : Liepzig University. 2016. P. 
34–37. 
4. Куцмус Н. М. Гендер та інновації в 
розвитку сільської економіки / 
Інтелектуальна економіка в умовах 
суспільних трансформацій :матеріали 
ІV Міжнар. наук.-практ. форуму. 
Житомир : ЖНАЕУ. 2018. С. 123–128. 
5. Куцмус Н., Харитонюк А. 
Тенденции формирования рынка 
продукции ягодоводства в Украине: 
внешне экономический аспект. 
Внешне экономическая деятельность 
страны в условиях вступления 
мировой экономики в режим 
турбулентности : труды 
международной научно-
практической конференции – Астана: 
Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева. 2015. 
С. 349–352.

16) Член ГО "Наукові горизонти"

151295 Булуй Олексій 
Григорович

доцент, Основне 
місце роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом спеціаліста, 
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університет, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 0502 

Менеджмент організацій, 
Диплом кандидата наук 

ДK 047025, виданий 
02.07.2008, Атестат 

доцента 12ДЦ 038183, 
виданий 03.04.2014

15 Управління проектами Державний агроекологічний 
університет,
2002 р., спеціальність «Менеджмент 
організацій», кваліфікація 
«Менеджер-економіст»
Кандидат економічних наук, ДК № 
047025, 02.07.2008 р., спеціальність 
08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності), тема 
дисертаційної роботи: «Економічна 
ефективність діяльності 
сільськогосподарських 
кооперативів».
Доцент кафедри менеджменту 
інвестиційної діяльності, 12ДЦ № 
038183, 03.04.2014 р.,

Підвищення кваліфікації: 26–
28.08.2020 р., Міністерство освіти і 
науки України, Міністерство 
цифрової трансформації України, ГО 
«Платформа інноваційного 
партнерства» (YEP), сертифікат 
учасника тренінгу «Інноваційне 
підприємництво та управління 
стартап проектами» 

Професійну активність представлено 
відповідно пункту 30 Ліцензійних 
умов:
1). 1. Prysiazhniuk Oksana, Plotnikova 
Maria, Buluy Oleksiy, Yakobchuk 
Volodymyr Reurbanization as a solution 
of socio-environmental and economic 
problems. Management Theory and 
Studies for Rural Business and Infrast 
ructure Development. 2020. Vol. 42. 
No. 1. P. 41–50.
2. Prysiazhniuk Oksana, Plotnikova 
Maria, Buluy Oleksiy Cluster approach 
in administration of rural areas. 
Management Theory and Studies for 
Rural Business and Infrastructure 
Development. 2018. Vol. 40. No. 2. P. 
243–253.
2). 1. Buluy O., Plotnikova M., 
Prysiazhniuk O., Ramanauskas J. 
Trends ok asymmetries and imbalances 
in rural development. Scientific 
Horizons, 2020. № 2 (87), P. 66–74.
2. Булуй О. Г. Інтеграційні процеси в 
агробізнесі України та перспективи 
формування агропродовольчих 
кластерів. Економіка та 
підприємництво. 2017. Вип. 38. С. 74–
84.
3. Плотнікова М. Ф., Ващенко А. О., 
Булуй О. Г. Механізм формування 
підприємництва та зайнятості молоді 
на сільських територіях. 
Інфраструктура ринку. 2016. Вип. 2. 
С. 88–93.
4. Овдіюк О. М., Булуй О. Г. 
Особливості економіко-
математичного моделювання при 
прийнятті управлінських рішень на 
переробних підприємствах. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 (54), т. 2. С. 30–35.
5. Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. 
Кооперативізація територій як 
механізм їх інноваційно-
інвестиційного розвитку. 
Причорноморські економічні студії. 
2016. Вип. 3. С. 45–48.
6. Швець Т. В., Булуй О. Г. 
Особливості формування 
сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів при 
сільських громадах на засадах бізнес-
планування. Подільський вісник: 
сільське господарство, техніка, 
економіка. 2016. Вип. 25. С. 180–190.
3). Якобчук В. П., Присяжнюк О. Ф., 
Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. 
Екологічні поселення як механізм 
управління багатофункціональним 
розвитком сільських територій. 
Стратегія інклюзивного сільського 
розвитку на базі громад: проекти, 
реалії та європейські перспективи 
для України: монографія / за ред. 
проф. Т. О. Зінчук. Київ: «Центр 
учбової літератури», 2019. С. 316–334.
8). участь у розробці комплексної 
теми дослідження «Інноваційно-
інвестиційні імперативи в сучасному 
агробізнесі» (державний 
реєстраційний номер 0118U002387).
керівник науково-дослідної роботи 
Поліського університету за темою: 
«Кластерна стратегія розвитку 



аграрного сектора: теорія, 
методологія, моделі» (номер 
державної реєстрації 0118U003917).
10) заступник з наукової роботи 
декана факультету економіки та 
менеджменту ЖНАЕУ з 2008 р. по 
2015 р.;
завідувач кафедри інноваційного 
підприємництва та інвестиційної 
діяльності ЖНАЕУ з 2015 р. по 2017 р.
13) 1. Швець Т. В., Овдіюк О. М., 
Булуй О. Г., Левківська Л. М. 
Методичні рекомендації до 
виконання і захисту кваліфікаційних 
робіт в галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» освітнього 
ступеня магістр. Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 29 с.
2. Інвестиційний менеджмент: 
методичні рекомендації до 
написання курсової для студентів 
освітнього ступеня «Магістр» 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
(галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування») денної та заочної 
форм навчання / розроб. Скидан 
О.В., М.Ф. Плотнікова, О.Г. Булуй та 
ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. 44 с.
3. Швець Т. В., Булуй О. Г., Левківська 
Л. М. Методичні рекомендації до 
виконання завдань виробничої 
практики для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність». 
Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 32 с.
4. Булуй О. Г., Левківська Л. М., 
Швець Т. В. Методичні рекомендації 
щодо проходження виробничої 
практики студентами ОКР «Магістр» 
спеціальності 8.18010012 
«Управління інноваційною 
діяльністю». Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. 22 с.
5. Швець Т. В., Булуй О. Г., Левківська 
Л. М. Методичні рекомендації до 
виконання і захисту дипломних робіт 
в галузі знань 1801 «Спеціфічні 
категорії» Спеціальності 8.18010012 
«Управління інноваційною 
діяльністю» ОКР «Магістр». 
Житомир : ЖНАЕУ, 2016. 39 с.
6. Присяжнюк. О. Ф., Булуй О. Г., 
Плотнікова М. Ф. Методичні 
рекомендації для проведення 
практичних занять, виконання 
самостійної роботи та проведення 
поточного контролю знань студентів 
з курсу «Управління проектами» для 
студентів галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування» 
спеціальності «Менеджмент 
організацій» ОКР «Спеціаліст» та 
ОКР «Магістр». Житомир: ЖНАЕУ, 
2014. 104 с.
14). 2020 р. кваліфікаційна робота 
студента Шавловича О. Г. 
спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» 
відзначена грамотою «За високий 
рівень теоретичного обґрунтування 
досліджуваної проблеми».
17). провідний спеціаліст відділу 
регіонального прогнозування та 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення Головного управління 
економіки в Житомирській області 
(02.04.2002 р. – 18.01.2005 р.);
- голова правління об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку «Рильського 3» (09.11.2016 р. 
– по теперішній час).
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом вищої 

освіти (або 
охоплює його)

Обов’язкові освітні компоненти, 
що забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПР 13. Оцінювати ступінь 
складності завдань при 
плануванні діяльності та 
опрацюванні її результатів

Управління проектами МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Виробнича практика МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах

Переддипломна практика МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах

ПР 12. 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

Соціальна відповідальність МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Банківський менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль



(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

Страховий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансовий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансовий менеджмент МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

Управління проектами МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

ПР 08. Вміти застосовувати 
інноваційні підходи у сфері 
фінансів, банківської справи та 
страхування та управляти 
ними.

Управління проектами МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Фінансовий менеджмент МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

Фінансовий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль



Моделювання економічної динаміки 
та проектування інформаційних 
систем

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Страховий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Методологія економічних досліджень 
у фінансах

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Банківський менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР 11. Застосовувати поглиблені 
знання в сфері фінансового, 
банківського та страхового 
менеджменту для прийняття 
рішень

Страховий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансовий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансовий менеджмент МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

Управління проектами МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);



практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 07 – усний контроль

Банківський менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

ПР 10. Здійснювати діагностику 
і моделювання фінансової 
діяльності суб’єктів 
господарювання

Управління проектами МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансово-економічний моніторинг МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

Фінансово-економічний моніторинг МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Моделювання економічної динаміки 
та проектування інформаційних 
систем

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Переддипломна практика МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах

ПР 09. Застосовувати 
управлінські навички у сфері 
фінансів, банківської справи та 
страхування

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах



експериментальної кваліфікаційної роботи)

Управління проектами МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансовий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Страховий менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Банківський менеджмент МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансовий менеджмент МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

ПР 07. Вирішувати етичні 
дилеми з опорою на норми 
закону, етичні принципи та 
загальнолюдські цінності

Соціальна відповідальність МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР 05. Вільно спілкуватися 
іноземною мовою усно і письмово 
з професійних та наукових 
питань, презентувати і 
обговорювати результати 
досліджень

Фахова іноземна мова (рівень В2) МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен; ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР 04. Відшуковувати, 
обробляти, систематизувати 
та аналізувати інформацію, 

Моделювання економічної динаміки 
та проектування інформаційних 
систем

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);



необхідну для вирішення 
професійних та наукових 
завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 

практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 07 – усний контроль

Фінансово-економічний моніторинг МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Фінансово-економічний моніторинг МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

Управління проектами МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Виробнича практика МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи.

Переддипломна практика МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи.

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах.

Методологія економічних досліджень 
у фінансах

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

ПР 03. Здійснювати адаптацію 
та модифікацію існуючих 
наукових підходів і методів до 
конкретних ситуацій 
професійної діяльності

Глобальна економіка МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

Моделювання економічної динаміки 
та проектування інформаційних 
систем

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Ринок фінансових послуг МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Фінансово-економічний моніторинг МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Фінансово-економічний моніторинг МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи.

ПР 02. Знати на рівні новітніх 
досягнень основні концепції і 
методології наукового пізнання 
у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.

Моделювання економічної динаміки 
та проектування інформаційних 
систем

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Методологія економічних досліджень 
у фінансах

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Фінансово-економічний моніторинг МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



програмних завдань)

Фінансово-економічний моніторинг МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи.

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи).

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах

ПР 01. Використовувати 
фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської 
справи та страхування у 
поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами 
для здійснення професійної та 
наукової діяльності.

Глобальна економіка МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Ринок фінансових послуг МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Методологія економічних досліджень 
у фінансах

МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи).

ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових заходах;
ФО 07 – усний контроль.

ПР 06. Доступно і 
аргументовано представляти 
результати досліджень усно і 
письмово, брати участь у 
фахових дискусіях.

Фахова іноземна мова (рівень В2) МН 01 – словесний метод (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо);
МН 02 – практичний метод (лабораторні та 
практичні заняття, розрахункові, графічні 
роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод (метод ілюстрацій і 
метод демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 05 – відеометод у поєднанні з новітніми 
інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані 
тощо);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань)

ФО 01 – екзамен; ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий та комп’ютерний тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль

Виробнича практика МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи.

Переддипломна практика МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 
експериментальної кваліфікаційної роботи)

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи

Підготовка і захист кваліфікаційної 
роботи

МН 04 – робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання 
реферату);
МН 06 – самостійна робота (розв’язання 
програмних завдань);
МН 07 – науково-дослідна робота (написання 
статей та тез доповідей, виконання 

ФО 05 – захист звіту практики, курсової роботи, 
кваліфікаційної роботи;
ФО 06 – виступи на наукових заходах



експериментальної кваліфікаційної роботи)
 


