
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Херсонський державний університет

Освітня програма 23662 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Бакалавр

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 48

Повна назва ЗВО Херсонський державний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02125609

ПІБ керівника ЗВО Співаковський Олександр Володимирович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ksu.ks.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/48

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23662

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 Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра фінансів, обліку та підприємництва

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

Кафедра  філософії та соціально-гуманітарних наук, Кафедра української 
філології та журналістики, Кафедра англійської філології та прикладної 
лінгвістики, Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та 
спорту, Кафедра економіки,менеджменту та адміністрування, Кафедра 
інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

73000 м. Херсон, вул. Університетська 27

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 154773

ПІБ гаранта ОП Ковальов Віталій Валерійович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

VKovaliov@ksu.ks.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-556-52-87

Додатковий телефон гаранта ОП +38(050)-514-71-89
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" з підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблена та скоректована відповідно до чинного законодавства України 
(Закон України «Про вищу освіту», наказ МОН України від 06.11.2015р. № 1151, наказ МОН України від 20.06.2019р. 
№ 871, Національної рамки кваліфікації тощо) та нормативних документів Херсонського державного університету 
(№ 881-Д Положення про організацію освітнього процесу у ХДУ, № 242-Д Положення про освітню програму в ХДУ, 
№ 880-Д Положення про кваліфікаційну роботу (проект) тощо).
Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" з підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблена робочою групою кафедри фінансів, обліку та підприємництва у 
складі: завідувача кафедри, док. економ. наук, професора Мохненко А.С., доцента кафедри канд. економ. наук, 
доцента Ковальова В.В., доцента кафедри канд. економ. наук Мельникової К.В, в.о. начальника головного 
управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, полковник податкової міліції 
Нікітінський О.П. та студенток 3 курсу спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" Крапівнікової А.В. 
та Зінченко С.А. 
Вперше, освітньо-професійну програму "Фінанси, банківська справа та страхування" з підготовки фахівців за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за новою формою було розроблено у 2017 році на підставі листа МОН 
України №1/9-239 від 28.04.2017р., затверджено вченою радою ХДУ (протокол № 13 від 29.05.2017р.) та введено в 
дію наказом ректора ХДУ Стратоновим В.М. № 335-Д з 02.06.2017р. 
Вдруге, освітньо-професійну програму "Фінанси, банківська справа та страхування" з підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти було переглянуто у 2019 році, після затвердження стандарту вищої освіти 
України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (протокол № 729 від 25.05.2019 р.), 
затверджено вченою радою ХДУ (протокол № 10 від 24.06.2019р.) та введено в дію наказом в.о. ректора ХДУ 
Тюхтенко Н.А. № 516-Д з 26.06.2019р. 
Втрете, освітньо-професійну програму "Фінанси, банківська справа та страхування" з підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти було перероблено у 2020 році у зв’язку з затвердженням  "Положення про 
освітню програму в ХДУ", наказ № 242-Д від 03.03.2020р., в яку  внесено зміни відповідно до пропозицій які 
запропонували здобувачі вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота та інші стейкхолдери освітньо-
професійну програму затверджено вченою радою ХДУ (протокол № 12 від 25.06.2020р.) та введено в дію наказом 
ректора ХДУ Співаковським О.В. № 627-Д з 06.07.2020р. 
У ролі стейкхолдерів освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування", які надали 
рецензії та відгуки на ОП виступили начальник управління обслуговування громадян Головного управління 
Пенсійного фонду України в Херсонській області Ворона С.І., директор з розвитку персоналу ТОВ "Автопланета 
плюс" Крамаровська Л.П., генеральний директор ТОВ група компаній "Теплотехніка" Скороход О.В, завідувач 
сектору роздрібного бізнесу Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк" Кулянкова Д.В.. Гарантом освітньо-
професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" є Ковальов Віталій Валерійович, канд. економ. 
наук, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва.
 
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 13 13 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 16 14 4 0 0

3 курс 2018 - 2019 10 14 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 11 6 6 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
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перший (бакалаврський) рівень 23662 Фінанси, банківська справа та страхування

другий (магістерський) рівень програми відсутні

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 46495 46016

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

46495 46016

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 3194 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 ОП 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 2020 та 2017.pdf

+tIVCSXxmYqSDU/KGbcpHPpcvvRb4xUybbIM+jl45ag=

Навчальний план за ОП Навчальний план за ОП 2020 та 
2017.pdf

h5jgy0Ni/s3+OfLiBQYcSXI7bhFu/ajeN6CneNvL9y0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії та відгуки 
роботодавців.pdf

Ge+WVDVyNdq5XcQH6swIGzORJHmaN6VIqWQpYFHt
MAA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Ціль ОП – підготовка конкурентоспроможних фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями 
і практичними навичками  у сфері фінансів, банківської справи та страхування, з урахуванням міжнародного досвіду 
та регіональних особливостей та вміють їх застосовувати в професійній діяльності з метою ефективного вирішення 
комплексних завдань пов’язаних з фінансами, банківською справою та страхуванням в умовах невизначеності. 
Формування особистості фахівця, який здатний на первинних посадах самостійно виконувати переважно евристичні 
та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, здійснювати складні фінансово-економічні 
розрахунки та керувати фахівцями нижчого посадового рівня.
Унікальність ОП полягає у формуванні та розвиткові професійної компетентності для здійснення діяльності у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням сучасних міжнародних вимог та акцентом на 
територіальні особливості регіону та потреб регіонального ринку праці. Оптимальне поєднання обов’язкових і 
вибіркових компонентів ОП забезпечує формування та розвиток фахових компетенцій для здійснення професійної 
та інноваційної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ОП реалізована у межах ХДУ – 
одного з потужних закладів вищої освіти півдня України.

 

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

Статут Херсонського державного університету (далі – ХДУ) (http://www.kspu.edu/About/StatuteKSU.aspx), 
Стратегічний план розвитку ХДУ на 2018-2023 рр. (http://kspu.edu/l/DevelopmentKSU.aspx) та Положення про 
організацію освітнього процесу в ХДУ (з поправками) 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx) є базисом формулювання цілі ОП: 
підготовка конкурентоспроможних фахівців які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками 
з фінансів, банківської справи та страхування, з урахуванням міжнародного досвіду та регіональних особливостей; 
формування професійних компетентностей майбутніх фінансистів. ОП відповідає головному стратегічному вектору 
– створення простору надання якісної освіти європейського рівня відповідно до міжнародних стандартів фахових 
компетентностей і кваліфікацій. Зміст ОП узгоджується зі стратегічними цілями розвитку ХДУ: підвищення якості 
освітніх послуг та забезпечення їхньої відповідальності до національних, європейських і міжнародних фахових 
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стандартів; модернізація навчальних планів, змісту навчання; запровадження інноваційних підходів, форм, методів 
і засобів навчання; посилення науково-експертного супроводу розвитку; забезпечення ефективної взаємодії та 
співпраці із замовниками послуг і клієнтами; активізація діяльності в міжнародному та європейському освітньому 
просторі.

 

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

У відповідності до Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у ХДУ 
(http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=b52094ac-07b9-444f-9981-427f6f2c6918), було проведено опитування 
серед студентів всіх курсів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", які зараз навчаються у ЗВО та 
серед випускників останніх років спеціальності "Економіка". Відділом забезпечення якості освіти проводилось 
анонімне опитування щодо якості освітньої програми. Опитування проводиться кожен семестр – за результатами 
вивчення навчальних дисциплін, раз на рік – щодо якості освітніх програм; останнє опитування проводилося у 
листопаді 2020 р. Серед пропозицій здобувачів вищої освіти були наступні: надання можливості викладання певних 
дисциплін англійською мовою; можливість отримання завдань з дисциплін дистанційно; створення спільної групи в 
різних месенджерах (наприклад у Viber та Telegram) для обговорення дискусійних питань, винесених на самостійне 
опрацювання. Дані пропозиції були враховані при розробці дисциплін для урізноманітнення як форм, так і методів 
освітнього процесу зі спеціальності. Наприклад: всі дисципліни ОП викладені на KSUonline, дисципліна Human 
Resoure Management викладається англійською мовою, в дисципліну Банківська система були додані питання 
пов’язані з глобалізацією та відмиванням грошей.    Від здобувачів вищої освіти у робочій групі брали участь 
студентки 3 курсу спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" Крапівнікова А.В. та Зінченко С.А. 

- роботодавці

Було проведено опитування серед наступних роботодавців: Скороход А.В. – генеральний директор Товариства з 
обмеженою відповідальністю група компаній "Теплотехніка"; Соболь А.М. – директор ПП "Собрі"; Крамаровська 
Л.П. – директор з розвитку персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопланета Плюс". Ворона С.І. – 
начальник управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській 
області, Кулянкова Д.В. – завідувач сектору роздрібного бізнесу Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк". 
Пропозиції роботодавців: формування програми виробничої практики для студентів спеціальності "Фінанси, 
банківська справа та страхування", яка враховує інтереси як роботодавців, так і студентів і ЗВО; ввести в ОП 
дисципліни пов’язані з біржовою діяльністю, з державних фінансів. Дані пропозиції були враховані для закріплення 
компетентностей і надання місця для проходження практики на базі підприємств, а також в ОП були ведені наступні 
дисципліни «Біржова справа» та «Державні фінанси». Від роботодавців у робочій групі брав участь Нікітінський 
О.П. – в.о. начальника головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. 
Севастополі, полковник податкової міліції.

- академічна спільнота

При формулюванні вимог до компетентностей і результатів навчання здобувачів вищої освіти СВО "бакалавр" 
спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" брали участь представники 5 українських університетів: 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (проф. Бабенко В.А); Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана (проф. Гарафонова О.І.); Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу (проф. Перевозова І.В.); Хмельницького національного університету (проф. 
Ковальчук С.В.); Університет державної фіскальної служби України  (проф. Наумов О.Б.) та 3 іноземних 
університетів: Варненського економічного університету (м. Варна, Болгарія), Поморської академії (м. Слупськ, 
Польща) та Барановицького державного  університету (м. Барановичі, Білорусь). Пропозиції академічної спільноти 
в основному стосувалися змісту дисциплін освітніх компонент, серед яких ОК32 Державні фінанси, ОК33 Місцеві 
фінанси, ОК35 Інвестування, ОК17 Підприємницька діяльність, ОК28 Фінанси, ВК4.2 Податкова система, ВК6.1 
Податкова політика, ОК11 Економічний аналіз бізнес-середовища, ВК8.1 Міжнародні фінанси. Ці пропозиції були 
враховані при розробці силабусів цих дисциплін.

- інші стейкхолдери

Інші стейкхолдери, серед яких були: ПАТ КБ "ПриватБанк", ТОВ "Везом", ТОВ "Продексім", ПАТ страхова компанія 
"Уніка" та інші підприємства з якими укладено угоди про проходження практики, внесли пропозиції щодо 
формування змісту окремих дисциплін спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування". Пропозиції цих 
стейкхолдерів стосувалися змісту дисциплін: Банківська сиситема, Фінанси підприємств, Податкова політика, Ринок 
страхових послуг та були враховані в освітній програмі.

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

На сучасному регіональному ринку праці гостро стоїть проблема в нестачі фахівців у фінансовій системі, банківській 
сфері та страховому бізнесі, які можуть поєднувати міжнародний досвід та регіональні особливості розвитку, тому 
значущою є підготовка фахівців зі знанням міжнародних стандартів та міжнародних особливостей ведення бізнесу 
та розумінням регіональних особливостей економічного розвитку з метою подальшої професійної діяльності. Це 
чітко відображено у цілі ОП: підготовка конкурентоспроможних фахівців високого рівня, які володіють 
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фундаментальними знаннями і практичними навичками з фінансів, банківської справи та страхування, з 
урахуванням міжнародного досвіду та регіональних особливостей (це відображено в програмних результатах 
навчання, таких як ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; ПР02. Знати і розуміти 
теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем; ПР03. Визначати 
особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури). 

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

Регіональний контекст тісно пов'язаний з галузевим тому, тому під час формування цілей та програмних результатів 
навчання в освітній програмі даний аспект був врахований, а саме при організації, розвитку та моделюванні систем 
фінансів, враховували специфіку та потреби менеджменту суб’єктів господарювання, виходячи зі специфічних 
особливостей регіону та експортно-орієнтовних галузей аграрного сектору; ведення торгівлі за національними та 
міжнародними стандартами; регіональними особливостями банківського сектору. Галузевий контекст було 
враховано під час формулювання інтегральної компетентності ОП, а регіональний контекст був врахований під час 
формулювання загальної компетентності, яка реалізована у знаннях та розуміннях предметної області й специфіки 
професійної діяльності.

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

Особливістю ОП підготовки бакалаврів з фінансів у європейських країнах є їх практичне спрямування. Вітчизняні 
програми дають теоретичні знання, які є базовими для формування вмінь і навичок прикладного характеру. Аналіз 
існуючого досвіду при підготовці бакалаврів (під час імплементації ОП, організації стажування, консультування 
бакалаврських робіт) та опитування самих бакалаврів свідчить про те, що існує проблема деякої невідповідності 
змісту освіти функціям і завданням професійної діяльності майбутнього фінансиста. Тому під час формулювання 
цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані останні наукові дослідження з різних аспектів 
бакалаврської підготовки та практичний досвід вітчизняних та іноземних ЗВО щодо організації навчання. 
Наприклад, враховуючи досвід Херсонського національного технічного університету, у рамках ОП запроваджено 
дисципліну ВК 8.3 "Банківський менеджмент", яка дозволяє більш детально вивчити процес управління в 
банківській сфері; враховуючи досвід Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, у 
рамках ОП запроваджено дисципліни ВК1.1 "Основи власного бізнесу" та ВК9.2 "Кредитування та контроль", які 
дозволяють підвищити теоретичні знання з кредиту та процесу створення власної справи. Досвід Варненського 
економічного університету (м. Варна, Болгарія) дозволив у межах даної ОП активно застосовувати міжнародні 
засади торгівлі, зокрема впроваджувати їх при викладанні дисципліни ВК4.3 "Банківська система зарубіжних країн".

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

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування", затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 25.05.2019 р. № 729.
Досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 072"Фінанси, банківська 
справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти зазначених в ОП, що у процесі її розроблення 
використовувалася  матриця відповідності визначених стандартом компетентностей дескрипторам НРК та 
матрицею відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей, а саме:
– концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних 
досягнень: ПР1; ПР2;ПР4; ПР7; ПР8; ПР13; ПР15; ПР21; ПР22;
– критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності, рівень 
відповідності: пр3; ПР10; ПР12; ПР14; ПР16;ПР17; ПР18; ПР19; ПР23;
– розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або 
навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, 
застосування інноваційних підходів – навчання ПР5;ПР6;ПР9; ПР11; ПР20.

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 України першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 
страхування", затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 25.05.2019 р. № 729.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

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

60

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

Зміст освітньої програми має чітку структуру, освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять 
логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей, а саме: розв’язувати 
складні завдання і проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням міжнародного 
досвіду та регіональних особливостей. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для цієї 
спеціальності. Так, освітня програма передбачає комплексну підготовку фахівців у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування за рахунок поєднання поглибленого вивчення дисциплін з фінансів (ОК 28 Фінанси, ОК31 
Фінанси підприємств, ОК 37Фінансовий менеджмент, ОК 32 Державні фінанси та ін.) та дисциплін з банківської 
справи та страхування (ОК 26 Банківська система, ОК 30 Банківські операції, ОК 27 Страхування та ін.) з вивченням 
теоретичних дисциплін таких, як: ОК 9 Теоретична економіка, ОК 10 Сталий розвиток, ОК 25 Гроші та кредит та 
практичних дисциплін таких, як: ОК 39 Електрона комерція, ОК 34 Фінансовий аналіз, ОК 35 Інвестування та ін. 
Також у ОП передбачено вивчення вузько спеціальних дисциплін таких, як: ОК 36 Аудиторська діяльність, ОК 29 
Біржова справа, ОК 33 Місцеві фінанси, ОК 38 Венчурний бізнес та інші.

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

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти формується згідно з "Порядком створення та застосування 
індивідуального плану здобувача вищої освіти ХДУ (http://kspu.edu/l/IndividualWorkPlan.aspx), згідно з цим 
Порядком – індивідуальний навчальний план здобувача є відображенням його індивідуальної освітньої траєкторії 
та забезпечує академічну свободу під час освітнього процесу. 
Основним інструментом формування індивідуальних освітніх траєкторій є вибіркові дисципліни (Положення про 
порядок і умови обрання освітніх компонент/навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у ХДУ, 
(Наказ № 511-Д від 04.06.2020р.), (http://kspu.edu/l/SubjectsSelectionConditions.aspx)
Шляхом анонімних опитувань на сайті KSUonline (http://ksuonline.kspu.edu/) здобувачі ОП формують індивідуальну 
освітню траєкторію, відображену в індивідуальному навчальному плані, який включає всі обов’язкові та частину 
вибіркових навчальних дисциплін, вибраних здобувачем з урахуванням структурно-логічної схеми ОП. 
Наприклад,вибірковий компонент циклу професійної підготовки ВК8 це або дисципліна "Міжнародні фінанси", або 
"Казначейська система", або "Банківський менеджмент". Обрані ВК циклу професійної підготовки затверджуються 
на початку навчального року.
Індивідуальна частина нормативної компоненти ОП реалізується через підготовку кваліфікаційної роботи, як 
самостійного наукового дослідження здобувача (Положення про кваліфікаційну роботу, (Наказ №953-Д від 
09.10.2020р.), (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx)

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

Згідно з Положенням про порядок і умови обрання освітніх компонент / навчальних дисциплін за вибором 
здобувачами вищої освіти у ХДУ, (Наказ від 04.06.2020р. № 511-Д), 
(http://kspu.edu/l/SubjectsSelectionConditions.aspx) студенти мають право обирати дисципліни вільного вибору, 
загальна частка яких складає 25%, що складає 60 кредити ЄКТС. До переліку вибіркових компонент згідно з ОП та 
робочим навчальним планом входять такі дисципліни професійної підготовки: Центральний банк та грошово-
кредитна політика, Податкова система, Банківська система зарубіжних країн / Податкова система зарубіжних країн, 
Ринок фінансових послуг, Грошово-кредитні системи зарубіжних країн/ Податкова політика, Митна справа, 
Державний фінансовий контроль / Оподаткування суб’єктів господарювання, Ринок страхових послуг, 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / Міжнародні фінанси, Казначейська система, Банківський 
менеджмент / Фінанси міжнародних організацій, Кредитування і контроль, Страховий менеджмент / Фінансова 
діяльність суб’єктів господарювання, Страхування зовнішньоекономічної діяльності, Фінансовий ринок / Проектний 
аналіз та ін. Студент вибирає ці дисципліни при формуванні індивідуального навчального плану на початку 
навчального року. Каталог вибіркових дисциплін розміщений на сайті http://ksuonline.kspu.edu/  та оновлюється 
кожного року. До варіативної частини плану можуть бути зараховані дисципліни, які здобувач-учасник програми 
академічної мобільності обирає у навчальному закладі-партнері, опановує в межах гостьових курсів, сертифікованих 
програм (безпосередньо або дистанційно), під час отримання освіти в умовах неформальної або інформальної освіти 
за умови документального підтвердження їх вивчення. Обсяг однієї варіативної дисципліни – не менше 3 кредитів 
ЄКТС (90 годин). Викладання дисциплін можуть здійснювати всі кафедри університету за умови наявності 
відповідного кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення. Для формування контингенту 
здобувачів із вивчення дисциплін вільного вибору на засіданні розширеного старостату студенти ознайомлюються з 
переліком дисциплін та алгоритмом реєстрації на сайті та вибору потрібної дисципліни. Після ознайомлення 
студенти мають подати електронні заяви через заповнення анкети на сайті «KSU Online» 
(http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=1245#section-1 ). Для зручності складання розкладу занять із 
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дисциплін вільного вибору в масштабах університету виділяється один день на тиждень. Навчальний відділ формує 
окремий розклад занять для зведених груп на 1 або 6  парах із подальшим розміщенням його на сайті університету в 
розділі «Розклад занять» (http://www.kspu.edu/ForStudent/Shedule.aspx)  У разі поновлення, переведення студента 
перезарахування вибіркових дисциплін проводиться на підставі подання факультету й академічної довідки 
студента. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови 
однакової кількості кредитів.

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

Організація практик здобувачів є складовою системи організації освітнього процесу. Практика регламентується 
Положенням про проведення практики студентів ХДУ (http://kspu.edu/l/StudentsPractice.aspx).
Зміст практик відбито в наскрізній і робочих програмах практик, які розмішені на сторінці кафедри 
(http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/ACREDITATION.aspx).
ОП передбачено навчальну практику на 2 та 3 курсі загальним обсягом - 6 кредитів, виробничу практику на 4 курсі - 
9 кредитів та переддипломну практику на  4 курсі - 4,5 кредиту. 
Здобувачі проходять навчальну та виробничу практику в спеціалізованих кредитно-фінансових інститутах та на 
підприємствах, з якими укладено договори про співпрацю та проходження практики, перелік баз практик 
представлені на сайті кафедри. (http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/ACREDITATION.aspx). Частиною 
підготовки до атестації здобувачів є переддипломна практика (8 семестр, 3 тижні). Метою її є завершення 
кваліфікаційної роботи та підготовка до підсумкової атестації.
Під час проходження всіх видів  практики здобувачі ОП мають застосувати всі набуті загальні та спеціальні 
компетентності, продемонструвати спроможність до реалізації всіх програмних результатів навчання, передбачених 
ОП. Здобувачі мають право запропонувати базу практики за умови попереднього підписання угоди або договору про 
практику.  Після проходження практики студенти захищають звіт з практики,  та надають комісії щоденник практик 
з відгуком керівника практики від підприємства.

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

В ОП закладена наскрізна спрямованість на формування соціальних навичок (soft skills) і визначає перелік основних 
освітніх компонентів  «Практична філософія», «Історія України та української культури» «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи 
охорони праці та цивільний захист) та екологічна безпека» та ін., які  забезпечують формування таких загальних та 
спеціальних компетентностей: ЗК7; ЗК9; ЗК10; ЗК11; ЗК12; ЗК13; ЗК14; СК9; СК10; СК11. До відповідних програмних 
результатів належать: ПР17; ПР18; ПР19; ПР20; ПР21; ПР22; ПР23.  
Всі події студентського життя висвітлюються у соціальних мережах: Instagram 
(https://instagram.com/students_of_ksu?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ookb4wafy57m), Facebook 
(https://www.facebook.com/studparlamentksu/).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт для спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" відсутній. При визначенні 
компетентностей та результатів навчання зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 
орієнтується на наступні нормативно-правові документи Закон України "Про вищу освіту", Методичні рекомендації 
щодо розроблення стандартів вищої освіти, Стандарт вищої освіти зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа 
та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
Національний класифікатор України (класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010), Постанови Кабінету 
міністрів "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, інші методичні 
рекомендації. Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної 
діяльності", випускники можуть працювати на таких посадах: 2414.2 Аналітик з питань з фінансово-економіної 
безпеки; 2441.2 Економіст з фінансової роботи; 2441.2 Аналітик з кредитування; 3411 Брокер, ділер; 2419.3 Інспектор 
фінансовий; 1465 Менеджер (управитель) із страхуваня; 4212 Операціоніст (банк); 2441.2 Аналітик (банківська 
діяльність); 2419.2 Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); 3417 Експерт-
консультант із страхування; 3432 Офісний службовець (страхування)

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

Обсяг навчального навантаження встановлюється в академічних кредитах і годинах на основі обсягу окремих 
компонент навчального плану й регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Херсонському 
державному університеті (від 02.09.2020 № 789-Д) (http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx) Розпорядженням про 
методичні поради щодо форм самостійної роботи студентів та їх методичного забезпечення 
(http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx), Положенням про організацію самостійної роботи студентів у ХДУ (Н. від 
02.07.16 №428-Д). Здобувачі вищої освіти  висловлюють свої побажання щодо організації самостійної роботи через 
анонімні опитування; результати аналізуються ВЗЯО (http://www.kspu.edu/Information/ratings.aspx).
Навчальні дні та їх тривалість визначають графіком освітнього процесу та планом-регламентом роботи ХДУ: 
http://www.kspu.edu/Legislation/Plan.aspx
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується нормативними документами МОН 
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України, навчальним планом і знаходиться в межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного 
для вивчення конкретної навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів самостійної роботи та аудиторних занять 
визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і мети в 
реалізації ОП, а також питомої ваги у освітньому процесі практичних і семінарських занять.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті (від 02.09.2020 
№ 789-Д) (http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx) запроваджується система дуальної форми здобуття вищої освіти 
здобувачами усіх форм навчання 

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

http://kspu.edu/l/RulesOfEntryKSY.aspx

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

Правила прийому для здобуття вищої освіти в ХДУ в 2021 році (http://kspu.edu/l/RulesOfEntryKSY.aspx) розроблені 
відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затверджених наказом МОН України від 
15.10.2020 № 1274. Правила прийому затверджуються рішенням вченої ради університету, оприлюднюються на 
сайті університету.
Вступ на базі повної загальної середньої освіти передбачають, окрім передбачених МОН України умов вступу, також 
додаткові особливості, що пов'язані зі специфікою ОП. Перелік конкурсних предметів на бюджетні конкурсні 
пропозиції визначений у відповідності до предметів ЗНО (1.Українська мова і літературна, 2. Математика, 3.  Історія 
України або Іноземна мова, або Біологія або Географія або Фізика або Хімія), За всіма спеціальностями ОКР 
молодший спеціаліст: Сертифікат ЗНО з української мови і літератури; Сертифікат ЗНО з математики;  Фахове 
випробування. Програма фахового вступного випробування враховує особливості ОП. Відповідна програма складена 
та затверджена головою приймальної комісії ХДУ. 
ХДУ у межах діяльності освітнього центру "Крим-Україна" проводить процедуру атестації відповідно до Порядку 
проходження атестації для визнання у ХДУ здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в 
системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20.02.2014р. 
(http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx), сторінка Освітнього центру 
http://www.kspu.edu/NewsPages/CrimeaDonbas.aspx.

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

Для здобувачів, які навчались в українських закладах вищої освіти, у Положенні про організацію освітнього процесу 
в ХДУ  (http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx) передбачено проведення порівняльного аналізу освітніх документів 
(академічної довідки / копії залікової книжки) здобувача зі змістом нормативної частини ОП, визначення переліку 
дисциплін, що можна перезарахувати; визначення вибіркових дисциплін, що можуть бути зараховані, визначення 
дисциплін, які слід скласти з метою вирівнювання в навчальних планах. У разі не здачі дисциплін  впродовж одного 
семестру студент відраховується. Цю норму закріплено в Правилах прийому на навчання до ХДУ 
(http://kspu.edu/l/RulesOfEntryKSY.aspx). 
Для здобувачів, які беруть участь у програмі академічної мобільності на базі закордонних ЗВО, визнання ПР 
здійснюється відповідно до Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ХДУ 
(http://www.kspu.edu/InternationalActivities/DInternatRelations/about.aspx). Ця процедура гарантує надійність 
визнання ПР через співставлення ОП. 
Якщо особа вступає на навчання на підставі іноземних документів про освіту, ХДУ готує відповідні подання до 
Інформаційно-іміджевого центру МОН України для проведення процедури визнання зазначених документів. Після 
отримання відповідного сертифікату навчання може бути продовжено. Усі положення розміщено на сайті 
університету, вони також усно анонсуються претендентам під час подання заяв.

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

Питання визнання результатів навчання отриманих в інших закладах вищої освіти регламентується в ХДУ 
відповідно до вищезазначених положень. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
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В університеті затверджено "Порядок ХДУ про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті" (від 04.03.20 № 247Д) http://kspu.edu/l/EduResultsKSU.aspx
Визнання результатів навчання здобутих у неформальній та  інформальній освіті поширюється лише на обов’язкові 
компоненти ОП циклів загальної та професійної підготовки. Варіативні компоненти не можуть бути замінені 
дисциплінами, опанування яких відбувалось в умовах неформальній та інформальній освіти, оскільки забезпечують 
формування індивідуальної освітньої траєкторії у закладі вищої освіти. Університет може визнати до 10% від 
загального обсягу кредитів, передбачених ОП, що здобуті у неформальній чи інформальній освіті. Для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти рекомендується не більше 6 кредитів за курс (рік) навчання. 
Процедура визнання результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті передбачає такі 
обов’язкові етапи: подавання на ім’я гаранта ОП заяви про зарахування повного обсягу освітньої компоненти за 
семестр із долученням документів, які можуть засвідчувати наведену інформацію; заява подається не пізніше 30 
робочих днів до завершення відповідного семестру;  формування предметної комісії; проведення оцінювання для 
визнання результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті.

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

За час навчання здобувачів за ОП  "Фінанси, банківська справа та страхування" з підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти вказані правила не застосовувались у зв’язку з відсутністю прецеденту.

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

Згідно з ОП (http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/Educational_programs.aspx) формами організації 
освітнього процесу є лекції, практичні, семінарські заняття, самостійна робота студентів, консультації, індивідуальні 
заняття, практика, кваліфікаційні роботи. Методами навчання є: 1. Пояснювально-ілюстративний метод або 
інформаційно-рецептивний для передачі великого масиву інформації у "готовому" виді. Студенти сприймають і 
осмислюють факти, оцінки, висновки, що сприяє досягненню ПР1, ПР2, ПР3, ПР4, ПР22. 2. Репродуктивний метод 
при взаємозв'язку з інформаційно-рецептивним сприяє формуванню знань, навичок і вмінь, формує основні 
розумові операції. Для цього використовуються практичні роботи, різні форми самоконтролю, що сприяє 
досягненню ПР7, ПР8, ПР10, ПР11, ПР12, ПР15, ПР17, ПР19, ПР21. 3. Метод проблемного викладу шляхом розкриття 
системи доказів, порівняння точок зору, різних підходів показує спосіб вирішення поставленого завдання. Студенти 
стають свідками й співучасниками наукового пошуку, не лише сприймають готову інформацію, але й простежують 
логіку доказів. Це сприяє досягненню ПР6, ПР16, ПР18, ПР20. 4. Дослідницький метод сприяє прояву ініціативи, 
самостійності, творчого пошуку. Проводиться аналіз матеріалу, постановки проблем, завдань тощо. Завдання 
містять в собі всі елементи самостійного дослідницького процесу. Студенти самостійно виконують дії пошукового 
характеру. Таким чином досягається ПР5, ПР9, ПР13, ПР14, ПР23.

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?

ОП спрямована на студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання з використанням 
пояснювально-ілюстративних, інтерактивних, проектних, комп’ютерних технологій навчання. Навчання за ОП 
здійснюється у класичних формах, як колективних (навчальні заняття – лекційні, семінарські, практичні), так і 
індивідуальних, які забезпечують студентоцентрованість освітнього процесу (самостійна робота студентів, 
індивідуальні консультації, практики, контрольні заходи). 
Студентоцентрований підхід забезпечується також шляхом навчання за індивідуальними навчальними планами, 
наявністю вагомої варіативної складової навчального плану, запровадженням системи трансферу і накопичення 
кредитів (ЄКТС), формуванням навчальних планів і програм на засадах міждисциплінарного та компетентнісного 
підходу. Формулювання тем кваліфікаційних робіт відбувається шляхом наукової дискусії студентів і викладачів, що 
підвищує індивідуалізацію навчання і вмотивованість студентів. 
Регулярне анонімне опитування здобувачів спрямоване на виявлення рівня задоволеності освітнім середовищем 
(Порядок опитування учасників освітнього процесу та стейкхолдерів щодо якості освіти та освітнього процесу в ХДУ, 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx). Результати опитування здобувачів 
оприлюднено на веб-сторінці «Оцінювання й вимірювання» сайту ХДУ 
(http://www.kspu.edu/Information/ratings.aspx). Згідно з опитуванням, здобувачі взагалі задоволені методами 
навчання й викладання за ОП.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода досягається шляхом діяльності науково-педагогічних працівників через такі форми: самостійно 
обирають методи та прийоми викладання; обмінюються досвідом та знаннями, які були здобуті під час наукових 
стажувань, науково-практичних конференцій, стажування.  Студенти мають право обирати навчальні дисципліни в 
межах, передбачених ОП та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 25% від загальної кількості 
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кредитів ЄКТС. Здобувачі ОП мають індивідуальну траєкторію навчання, що передбачає: 1) вибір навчальних 
дисциплін; 2) вибір тем курсових та наукових робіт; 3) вибір місця проходження практики; 4) участь у роботі 
проблемних груп; 5) участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Основні методи 
навчання: словесні (лекція, евристична бесіда, пояснення, розповідь, інструктаж до практичного заняття, 
обговорення, кейс-метод); практичні (побудова та аналіз графіків, вирішення фінансових задач та інше); наочні 
(логістичні схеми, таблиці статистичних даних та інші). 

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 *

Індивідуальна траєкторії навчання студента ОП відображена  в індивідуальному навчальному плані, що містить 
інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження, типи 
індивідуальних завдань, систему оцінювання. Виконання індивідуального навчального плану здійснюється згідно із 
графіком освітнього процесу. Студенти які навчаються за ОП мають доступ до змісту ОП, силабусів,  програм 
практик до початку навчального семестру, які розміщено на сторінці кафедри (кафедра) та доступні для 
ознайомлення на кафедрі (ауд. 320 головго корпусу ХДУ). Викладачі на першому занятті (але не пізніше другого 
аудиторного заняття) доводить до відома здобувачів головні цілі та очікувані результати навчання, порядок та 
критерії оцінювання, методи контролю та інше.,  що відображене в силабусі.   
В силабусі зазначені контакти викладача та час консультацій. Також всі викладачі кафедри та студенти ОП 
використовують освітній ресурс KSU-online (http://ksuonline.kspu.edu/?lang=uk ), на якому розміщений контент 
відповідної дисципліни (силабуси, теми рефератів (доповідей), тести  тощо).

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

Для науково-дослідної роботи студентів, що навчаються за ОП, характерною є єдність цілей і напрямів навчальної, 
наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів роботи, що реалізується в навчальному процесі і в 
позанавчальний час. Це забезпечує безперервну їх участь у науковій діяльності протягом усього періоду навчання. 
Сприятливі умови для цього створює активна виробнича практика. Студенти виконують і захищають кваліфікаційну 
роботу, що є підсумком усієї науково-дослідної роботи. Також, під час навчання студенти виконують з окремих 
дисциплін ОП реферативні, контрольні, проектні роботи, дослідницькі проекти. На основному етапі підготовки 
кваліфікаційної роботи – навчально-дослідницькому рівні – забезпечується розвиток інтересу до професійної 
діяльності як можливість спеціалізації. Цей рівень реалізується під час аудиторних занять (включення елементів 
наукового пошуку в процес вивчення певних тем (розділів, модулів) навчальних предметів (курсів), у виконання 
індивідуальних творчих завдань дослідницького характеру, виконання реферативно-творчих дослідницьких робіт у 
ході вивчення окремих тем (розділів, модулів) тощо), факультативних, гурткових занять, засідань проблемних груп 
та студентського наукового товариства студентів. На рівні пошуково-дослідницької діяльності  забезпечується 
органічне поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної й дослідницької (пошукової, дослідницько-
експериментальної) діяльності, залучення студентів до підготовки індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт. 
Реалізується даний рівень в комплексній системі роботи аудиторних, факультативних, гурткових занять, засідань 
проблемних груп та засідань студентського наукового товариства, вченої ради факультету, університету як осередків 
науково-дослідницької роботи ХДУ. На кафедрі фінансів, обліку та підприємництва і снує постійно діюча 
студентська проблемна група "Особливості розвитку підприємств регіону", керівник Мохненко А.С., доктор 
економічних наук, професор. Мета роботи групи – проаналізувати особливості розвитку підприємств регіону та 
визначити перспективи їх розвитку. Мета роботи тісно пов’язана з ініціативною науково-дослідною темою кафедри 
"Організаційно-економічні складові конкурентоспроможного розвитку господарюючих суб’єктів" (0117U003286). 
Студенти спеціальності постійно беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях, конкурсах 
студентських наукових робіт, студентських олімпіадах та пишуть наукові статті у журнали різних рівнів (Наприклад, 
студенти беруть участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання 
економічного розвитку в сучасних умовах" та щорічній міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми і 
тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти", які 
проводить кафедра).

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

Підвищення кваліфікації, міжнародне стажування та стажування у вітчизняних ЗВО, практичні конференції та інші 
наукові та практичні заходи дають можливість викладачам підвищувати свій науково-методичний рівень, 
здійснювати професійне зростання, удосконалювати навчальні програми з дисциплін та спецкурсів, що 
викладаються на кафедрі. Зокрема, наукові здобутки викладачів кафедри відображено у силабусах з таких 
дисциплін:
 – "Бухгалтерський облік та аудит", "Аудиторська діяльність" – наукові публікації Scopus професора Мохненко А.С. 
"Formation of account of reservoir expenses model", "Human capital cost accounting in the company management system" 
та розділ у колективній монографії "Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу 
виробничо-економічної діяльності суб'єктів господарювання агропромислового сектору економіки"); 
– "Івестуванння" –наукова публікація Мельникової К.В. "Formation of vertically integrated agrarian enterprises with 
foreign capital". розділ у колективній монографії доцентів Ковальова В.В. та Федорчука О.М. «Теорія, методологія і 
практика обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів агробізнесу та сільських 
територій: нові реалії та перспективи в умовах інтеграційних процесів»;
– "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" – дисертація доцента Петренко В.С. "Стратегії розвитку аграрних 
підприємств з іноземними інвестиціями", а саме розділ 4 "Особливості облікової політики на підприємстві з 
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іноземними інвестиціями";
– "Венчурний бізнес" – наукова публікація Web of Science доцента Петренко В.С. "Joint enterprises in foreign trade 
activity of Ukraine"; 
– "Грощі та кредит" – наукова фахова публікація доцента Петренко В.С. "Економічна сутність та види криптовалюти 
у світі";
– "Бюджетна система" (наукова фахова публікація доцента Петренко В.С. "Аналіз фундаментальних методів 
бюджетування з метою розроблення організаційної бюджетної політики"); 
– "Фінанси підприємств" – наукова фахова публікація доцента Ковальова В.В. "Економічна сутність збалансованої 
системи показників";
– "Економічний аналіз бізнес-середовища" – наукова фахова публікація професора Мохненко А.С. та доцента 
Федорчука О.М. "Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі застосування системного підходу";
– "Податкова політика" та "Податкова система" – наукова публікація Scopus доцента Ковальова В.В. «Discrete Process 
of Development and Effective Functioning of the Fiscal System of the Ukraine and EU Countries».

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

Одним з структурних підрозділів ХДУ є відділ міжнародних ініціатив та проектної діяльності, який надає 
здобувачам необхідну інформацію й консультує з приводу міжнародних програм, стипендій та стажування. 
Навчання, викладання та наукові дослідження регламентується у межах Положення про інтернаціоналізацію ХДУ 
від 26.06.2020 № 593-Д; Положення про академічну мобільність науково-педагогічних працівників ХДУ від 
02.06.2020 №494-Д http://kspu.edu/l/InternationalMobilityKSU.aspx   
Студенти та викладачі за ОП мають змогу брати участь у програмах міжнародної академічної мобільності. У 2018 
році проф. Мохненко А.С. та доц. Федорчук О.М. пройшли стажування у Варненському економічному університеті. В 
даний час (11.09.2020-04.07.2021) доц. Федорчук О.М. проходить наукове стажування в університеті ім. Адама 
Мицкевича за програмою Lane Kirkland Scholarship Program.
Також кафедра організовує візити зарубіжних вчених, наприклад 04.11.2019 р. професор Державного університету 
штату Нью-Йорк у Потсдамі (США) Грегорі Гарднер проводив лекції з актуальних проблем економіки та 17.11.2019 р. 
доцент кафедри комерції та управління бізнесом, Інтегрального університету (Індія) Аміт Кумар провів лекцію з 
проблем економічного розвитку.
Здобувачі освіти та НПП мають доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Завідувач кафедри 
проф. Мохненко А.С., доц. Петренко В.С., Ковальов В.В.  мають публікації у базах Scopus та Web of Science з тематики 
ОП.

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?

Оцінювання досягнень здобувачами ПРН здійснюється відповідно до "Порядку оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти в ХДУ" (Наказ від 07.09.20р. №803-Д), (http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?
id=97e058e6-9210-4d10-8fee-d08fed608163), "Порядку оскарження процедури проведення та результатів 
оцінювання контрольних заходів у ХДУ, (Наказ від 07.09.20р. №802-Д), (http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?
id=6ebfe53b-c5d6-45c5-8ccd-eb65b05ea158) . Рівень знань та вмінь студентів з дисциплін ОП оцінюється під час 
міжсесійного (поточного), семестрового та атестаційного контролю знань (Положення про організацію освітнього 
процесу в ХДУ (http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx). Поточний контроль здійснюється під час практичних, 
семінарських занять та перевірки самостійної роботи студентів, у формі усного та тестового контролю. Самостійна 
робота оцінюється як: підготовка до аудиторних занять, опрацювання (конспектування) тем або окремих питань, що 
не увійшли до лекційних, практичних (семінарських) занять, написання рефератів (доповідей), есе, тощо (ПР 
5,9,10,13,16,18,19). Під час атестаційного та семестрового контролю оцінюється: рівень сформованості основних 
компетентностей, системність теоретичних знань студентів, уміння застосовувати отримані знання для вирішення 
практичних завдань (ПР 12,18,23). Підсумковим є семестровий контроль, який проводиться у формі екзамену, 
диференційованого заліку або заліку, в усній або письмовій формі за графіком освітнього процесу; фінальна оцінка 
складається з балів поточного та семестрового контролю. Результати фіксуються за національною та за 100-бальною 
шкалою, та шкалою ЄКТС, вносяться до відомості обліку успішності, залікової книжки та навчальної картки 
студента. Інформація про форми контролю, порядок проведення контрольних заходів надається викладачем на 
початку вивчення дисципліни. Форма контролю прописана в силабусі дисципліни. Розклад заліково-
екзаменаційних сесій, відповідно до графіку освітнього процесу, складається в терміни, передбачені Планом-
регламентом роботи ХДУ (http://www.kspu.edu/Legislation/Plan.aspx ). Електронний варіант розміщується на сайті 
ХДУ (http://www.kspu.edu/ForStudent/Shedule.aspx).

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються наступними аспектами організації освітнього процесу у ЗВО: на початку вивчення навчальної 
дисципліни викладач пояснює студентам порядок проведення контрольних заходів та надає інформацію про 
сутність форм контролю, передбачених силабусом з дисципліни, знайомить із Порядком оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти в ХДУ (Н. 07.09.20 №803-Д) http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?
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id=97e058e6-9210-4d10-8fee-d08fed608163 . Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ містить відомості 
про форми контролю й процедуру оцінювання навчальних досягнень студента 
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=d7a85a9a-a11a-499b-8da9-2971d2edbf04. 
Критерії оцінювання відповідно до форм навчальної діяльності та контролю включені до силабусів дисциплін, 
електронні копії яких розміщені на сторінці кафедри 
(http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/Disc_bak_riv.aspx), друковані – наявні на кафедрі. Перед екзаменом, 
диференційованим заліком чи заліком викладач проводить консультацію, на якій студентів інформують про 
процедуру проведення семестрового контролю, про обсяг матеріалу, що виноситься на залік, диференційований 
залік чи екзамен, та критерії оцінювання.

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

На початку вивчення відповідної дисципліни (але не пізніше другого аудиторного заняття) студента повідомляють 
про структуру дисципліни, зміст курсу і форми проведення міжсесійного та семестрового контролю, критерії 
оцінювання знань, про наявність електронного варіанту силабусу або інших методичних матеріалів з цього питання 
на сайті кафедри (http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP/Disc_bak_riv.aspx). На сайті університету також 
заздалегідь розміщується розклад сесій, заліків, практик, захисту курсових робіт, атестації здобувачів 
(http://www.kspu.edu/ForStudent/Shedule.aspx ).

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти повністю відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України першого 
(бакалаврського) рівня, спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", затвердженого і введеного в 
дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 729. Атестація здійснюється у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного завдання або проблеми в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. В ХДУ розроблено положення про кваліфікаційну роботу 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx), де передбачено обов’язкова 
процедура перевірки кваліфікаційних робіт (проєктів) на унікальність, яка здійснюється відповідно Порядку 
виявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої 
освіти. (Наказ від 09.10.2020 № 953-Д), (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx).  Кваліфікаційна 
робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії 
закладу вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і публічно.

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

Основними документами ХДУ, якими регулюється процедура проведення контрольних заходів є: «Положення про 
організацію освітнього процесу наказ ХДУ» (від 02.09.2020 № 789-Д), http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx,  
Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ХДУ Наказ 07.09.20 №803-Д 
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=97e058e6-9210-4d10-8fee-d08fed608163 , Порядок оскарження 
процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів у ХДУ (наказ від 07.09.2020 № 802-Д) 
http://kspu.edu/l/AppealProcedure.aspx Документи розміщені у вільному доступі на сайті університету.

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

Положення про організацію освітнього процесу наказ ХДУ від 02.09.2020 № 789-Д, 
http://kspu.edu/l/EduProcessKSU.aspx  Інформація щодо строків і порядку проведення, видів завдань і критеріїв 
оцінювання є зрозумілою, точною й доступною для всіх учасників освітнього процесу; критерії і методи оцінювання, 
виставлення оцінок оприлюднені заздалегідь (до початку оцінювання). Об’єктивність екзаменаторів забезпечується 
шляхом створення комісій під час захисту курсових робіт, результатів навчальної та виробничої практики, а також 
шляхом присутності завідувача кафедри, якщо здобувач вищої освіти складає екзамен  молодому викладачеві. З 
метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів учасників освітнього процесу розроблено Положення про 
академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ (Наказ № 76-Д від 02.02.2018) 
(http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx) , яке містить порядок подання і розгляду апеляції 
результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ХДУ. Положення є загальнодоступним для усіх 
учасників освітнього процесу (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx). Порядок оскарження 
процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx. 
На ОП є випадок академічної неуспішності. Здобувачка Капля О.Д. була відрахована (Наказ від 10.02.2021р., № 65-
С) за не виконання вимог навчального плану.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти визначений «Положенням про 
організацію освітнього процесу у ХДУ». Повторне складання студентами підсумкового контролю з кожної освітньої 
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компоненти при незадовільній оцінці допускається не більше двох разів: перший раз – викладачу з навчальної 
дисципліни; другий раз – комісії, створеній деканом факультету. Ліквідація академічної заборгованості проводиться 
після закінчення екзаменаційної сесії за окремим розкладом, складеним деканатами факультетів та узгодженим із 
навчальним відділом не пізніше наступного тижня після сесії. До складу комісії обов’язково включається викладач, 
який викладав цю навчальну дисципліну, а також викладачі кафедри певного профілю, що забезпечує об’єктивність 
екзаменаторів та запобігає конфлікту інтересів. У ХДУ розроблено та впроваджено наступні документи, що 
визначають порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів: «Положенням про 
організацію освітнього процесу у ХДУ» «Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ХДУ» 
«Положення про академічну доброчесність ХДУ» (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx).

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

Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів у ХДУ (наказ від 
07.09.2020 № 802-Д) http://kspu.edu/l/AppealProcedure.aspx 
Порядок звернення здобувачів вищої освіти щодо оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 
контрольних заходів:
- Поточний контроль. Не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів здобувач має право 
звернутися до викладача, за обґрунтуванням щодо результатів оцінювання. Викладач у присутності гаранта та 
завідувача кафедри може обґрунтувати дотримання вимог проведення та відповідності виставленої оцінки 
критеріям оцінювання.
- Підсумковий (семестровий) контроль. Якщо здобувач незгодний із результатами то не пізніше наступного 
робочого дня після оголошення результатів оскаржити їх шляхом звернення до проректора з навчальної та науково-
педагогічної роботи із письмовою апеляційною заявою.
- Атестація (кваліфікаційний іспит). У випадку незгоди із результатами оцінювання, здобувач має право не пізніше 
наступного робочого дня після дня оголошення результатів, подати письмову апеляційну заяву на ім'я проректора.
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. Здобувач, 
який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. 
Прикладів оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів навчання не було через 
відсутність апеляцій з боку здобувачів вищої освіти.

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

Політику, стандарти й процедури дотримання академічної доброчесності в ХДУ визначено у наступних документах: 
Положенні про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ (Наказ від 02.02.2018 № 76-Д), Кодексі 
академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ, Кодексі академічної доброчесності науково-педагогічного 
працівника ХДУ, Положення про Комісію з питань академічної доброчесності ХДУ (Наказ від 02.02.2018 № 77-Д), 
Порядку виявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів 
вищої освіти ХДУ (Наказ від 04.09.2020 № 800Д) (http://kspu.edu/l/PositionOfAcademicIntegrity.aspx).

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

Всі студенти ОП підписують "Кодекс академічної доброчесності здобувачів вищої освіти ХДУ"
(http://kspu.edu/l/PositionOfAcademicIntegrity.aspx), де зазначено: самостійно виконувати навчальні завдання, 
завдання поточного й підсумкового контролю результатів навчання;  надавати достовірну інформацію щодо 
результатів власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використаних методик досліджень та джерел 
інформації;  не використовувати результати досліджень інших авторів без використання покликань на їхню роботу 
та ін. Також, "Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічного працівника ХДУ" 
(http://kspu.edu/l/PositionOfAcademicIntegrity.aspx) підписують всі викладачі ОП.
Всі студентів ОП знайомляться з "Порядком виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній та 
навчальній діяльності" (http://kspu.edu/l/PlagiarismPrevention.aspx). Порядок є складовою внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти ХДУ, який передбачає заходи організаційного характеру, спрямовані на виявлення 
академічного плагіату та запобігання фактів недоброчесності в академічній спільноті Університету. 
Наукові роботи НПП та кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти проходять перевірку на текстові збіги за 
допомогою програмного сервісу UNICHECK у Науковій бібліотеці ХДУ.

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

Академічна доброчесність популяризується серед здобувачів вищої освіти через діючу в університеті систему 
забезпечення якості освіти. На сайті університету створено інформаційну платформу "Академічна доброчесність" 
(http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx). 
Для популяризації академічної доброчесності застосовано такий комплекс заходів:
– ознайомлення здобувачів із документами, що унормовують запобігання порушень академічної доброчесності й 
установлюють відповідальність, а саме: Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ 
та Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ, 
(http://kspu.edu/l/PositionOfAcademicIntegrity.aspx).
– в ОП передбачена ОК8 "Академічна доброчесність", де студенти вивчають сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил. 
– в ХДУ регулярно проходять заходи спрямовані на формування ціннісних орієнтирів академічної доброчесності. 
Наприклад, у лютому 2021р. пройшов "Тиждень академічної доброчесності"  
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(http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx).
– у ХДУ діє Комісія з питань академічної доброчесності (Наказ від 02.02.2018 № 77-Д), 
(http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx).  
– поширенню досвіду академічної доброчесності серед здобувачів сприяє перевірка на текстові збіги 
кваліфікаційних робіт за допомогою системи UNICHECK Науковою бібліотекою ХДУ.

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

Порушення академічної доброчесності розглядає комісія з питань академічної доброчесності ХДУ (Наказ від 
02.02.2018 № 77-Д), (http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx).  
За порушення академічної доброчесності діючим Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього 
процесу ХДУ (http://kspu.edu/l/PositionOfAcademicIntegrity.aspx) передбачено: 
– для НПП: відмова у присудженні чи позбавлення наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання, звільнення з 
ХДУ, притягнення до дисциплінарної, адміністративної та /або кримінальної відповідальності тощо; 
– для здобувачів вищої освіти: повторне проходження оцінювання освітньої компоненти освітньої програми, 
відрахуванні з ХДУ, позбавлення академічної стипендії, відмова у присудженні відповідного ступеня вищої освіти 
тощо. 
Дотримання академічної доброчесності в ХДУ впроваджено на достатньому рівні, тому ситуацій порушення 
академічної доброчесності здобувачами ОП не зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

В ХДУ існує "Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних   посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ХДУ" (від 28.12.2019 року №1142-
Д)  (http://www.kspu.edu/About/AcademicCouncil/Polojenie_pro_konkyrs.aspx)
Під час конкурсного добору викладачів ОП необхідний рівень їх професіоналізму забезпечується шляхом 
встановлення високих критеріїв професійної відповідності. Такими є присудження вченого звання та  наукового 
ступеня, публікації у фахових наукових виданнях та публікації, що індексуються у міжнародних наукометричних 
базах тощо. Укладенню трудового договору передує конкурсний відбір, і конкурсна комісія на підставі поданих 
документів (http://www.kspu.edu/About/AcademicCouncil/Zrazku_dokymentiv.aspx). 
Претенденти на посаду обов’язково проводять відкрите заняття, заповнюють оцінний лист визначення рейтингових 
балів діяльності. В університеті розроблене та діє Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності 
науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів ХДУ (Наказ від 23.12.2020р. 1281-Д 
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=c434def7-cb75-4829-89a6-0a415672803e ).
Відділ забезпечення якості освіти під час конкурсного відбору на посаду проводить он-лайн опитувань «Викладач 
очима студентів» і готує відповідні матеріали для засідання конкурсної комісії, що враховується у загальну кількість 
балів  викладача.

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

Роботодавці активно залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом участі у засіданнях кафедри 
при обговорені та внесені змін в ОП. (протоколи засідання кафедри 
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/ACREDITATION.aspx).
Роботодавці беруть участь у захисті кваліфікаційних робіт у якості голів та членів екзаменаційних комісій 
(наприклад Скороход О.В.). Активність роботодавців у процесах організації та реалізації ОП зумовлена їх 
зацікавленістю у забезпеченні заповнення вакансій, надання інформації студентам про вакантні робочі місця 
відповідно до їх спеціальності. 
Роботодавців виступають у ролі членів комісій при обговоренні (попередньому захисті) кваліфікаційних робіт, 
виступають рецензентами кваліфікаційних робіт студентів, забезпечують проходження практики на підприємстві та 
виступають керівниками практики від підприємства, з ними підписано договір про проходження практики 
(наприклад директор ТОВ «Везом» договір 12/62 від 19.09.2018 р.; директор Сердюк Ю.О. ДП ТОВ БФ «Біотек» 
договір 12-5/266 від 06.02.266; директор Колихаєв І.В. ТОВ Продексім, ЛТД договір 12-5/278  від 21.03.2018 р.; 
директор Департамету по роботі з персоналом Бондар Н.П. ПАТ «Страхова компанія «УНІКА» договір від 10.10.2016 
р.; директор Соболь А.М. ПП «Собрі» договір від 18.09.2018 р.; директор Почепа В.О. ПП «С.В.К.» договір від 
10.09.2018 р.; директор Херсонської філії Бельмега О.Є. ПАТ КБ «ПриватБанк» договір 12-5/ 155 від 11.10.2016 р.; 
директор Іванов Д.О. ТОВ "Автопланета Плюс" договір №12/2 від 06.09.2019  р.

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

На кафедрі фінансів, обліку та підприємництва працює на посаді старшого викладача (зовнішнього сумісника) 
Нікітінський О.П. – в.о. начальника головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим 
та м. Севастополі, полковник податкової міліції. який викладає вибіркові компоненти ОП "Податкова система" та 
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"Оподаткування корпорацій".
04.11.2019 р. професор Державного університету штату Нью-Йорк у Потсдамі (США) Грегорі Гарднер проводив 
лекції з актуальних проблем фінансів для студентів спеціальності; 17.11.2019 р. доцент кафедри комерції та 
управління бізнесом, Інтегрального університету (Індія)  Аміт Кумар  провів лекцію для аспірантів з проблем 
економічного розвитку. Такі заходи сприяють розширенню світогляду студентів, знайомству з новими фактами, 
науковими напрямами у сфері фінансів, банківської справи та підприємництва, а також на формування уміння 
дискутувати та оперувати отриманими раніше знаннями. 
Крім того, задля забезпечення якості підготовки випускників за ОП відбувається постійна співпраця з провідними 
вченими Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (проф. Бабенко В.А), Київського 
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (проф. Гарафонова О.І.), Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (проф. Перевозова І.В.), Університет державної фіскальної 
служби України  (проф. Наумов О.Б.) та інших провідних вузів через залучення науковців для проведення науково-
методологічних семінарів, майстер-класів, викладання магістерських курсів

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

Відділ міжнародних ініціатив та проектної діяльності 
http://www.kspu.edu/InternationalActivities/DInternatRelations/about.aspx сприяє забезпеченню матеріалами про 
міжнародні гранти, програми, конференції. Фахівці відділу проводять консультації, з питань відрядження закордон, 
та сприяють академічній мобільності викладачів, студентів, аспірантів та інших співробітників ХДУ. 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою один раз 
на п’ять років. Науково-педагогічні працівники університету підвищують кваліфікацію за різними формами: 
інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві 
тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Також систему професійного розвитку викладача 
регламентує Положення про критерії преміювання  науково-педагогічних працівників університету 
http://kspu.edu/l/Internship.aspx  та система внутрішнього підвищення кваліфікації НПП. ХДУ має угоди з 
установами-партнерами (http://www.kspu.edu/InternationalActivities/DInternatRelations/internationalpartners.aspx), 
на базі яких викладачі ОП проходять стажування. Наприклад, професор Мохненко А.С. та доцент Федорчук О.М. 
пройшли стажування у Варненському економічному університеті (2018р.).
Згідно проведеного рейтингування НПП завідувач кафедри Мохненко А.С. займає 14 місце серед 61 професора ХДУ. 
Кафедра Фінансів, обліку та підприємництва  за сумою показників  займає 9 місце серед 45. 
http://www.kspu.edu/Information/ratings.aspx 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В ХДУ розроблено "Положення про систему рейтингового оцінювання НПП, кафедр, факультетів" 
(http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=c434def7-cb75-4829-89a6-0a415672803e), що  передбачає введення 
рейтингового оцінювання діяльності НПП, кафедр та факультетів є невід’ємною складником внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти. 
Згідно з Колективним договором  (http://www.kspu.edu/About/AcademicCouncil/Koldogovor.aspx) преміювання 
працівників університету здійснюється згідно з Положенням про преміювання працівників ХДУ (Додаток № 2). 
Відповідно до правил внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються у ХДУ (Додаток №1) за 
зразкове виконання трудових обов'язків, перемоги у конкурсах, за тривалу і бездоганну роботу застосовуватися такі 
заохочення: а) оголошення подяки; б) преміювання; в) нагородження цінним подарунком; г) нагородження 
Почесною грамотою та ін.
За досягнення високих результатів у роботі, науковій діяльності науково-педагогічні працівники представляються 
до нагородження державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, відзначення державними преміями, 
грамотами тощо. Зокрема, професор Мохненко А.С. отримав грамоту ВРУ (№ 759-к від 13.11.2017р.).
В університеті існують наступні положення, що регламентують стимулювання та заохочення викладачів, це 
Положення "Про нагрудні знаки Херсонського державного університету" та Положення "Про заохочувальні 
відзнаки Херсонського державного університету", наприклад професор Мохненко А.С. отримав нагрудний знак 
"Професор".

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 ХДУ забезпечують реалізацію ОП через формування сприятливого для студентів і 
викладачів освітнього середовища: навчальні корпуси; комп’ютерну техніку, доступ до адміністративної мережі 
університету, Інтернету; студентське містечко, що об’єднує 3 гуртожитки; плавальний басейн; сучасний спортивний 
майданчик, спортивно-оздоровчий табір «Буревісник»; ботанічний сад; навчально-тренувальний центр із водних 
видів спорту; музей історії університету; юридичну клініку, кафе «Універ», коворкинг-центр для студентів та 
викладачів.
Досягнення мети та ПР навчання повною мірою забезпечується інформаційними ресурсами ХДУ, серед яких: 
наукова бібліотека. Загальний фонд Наукової бібліотеки становить 485586 документів. Загальна площа – 1555,5 м2. 
Обслуговування читачів здійснюється диференційовано на абонементі видавання літератури та в 6 читальних залах 
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(коворкінг-зала, конференц-зала, універсальна читальна зала-трансформер, зала каталогів, 2 галузевих читальних 
зали). Кількість посадкових місць – 371. (http://kspu.edu/l/ScientificLibrary.aspx). 
Бібліотечні ресурси ХДУ дозволяють здобувачам видобувати, обробляти й систематизувати інформацію, 
використовувати її в освітньому процесі (ПР 19), видавничий центр; спеціалізовані кабінети, лабораторії, коворкінг 
зони, що сприяють набуттю таких ПР, наприклад, як застосування сучасних технологій у професійній діяльності 
(ПР08). 
Уся інформація щодо фінансової діяльності ХДУ є у відкритому доступі за покликанням 
http://www.kspu.edu/Legislation/Financialinformation.aspx

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?

У ХДУ створено широкі можливості комфортного освітнього середовища: мережа Wi-Fi, багатопрофільна бібліотека, 
сучасний критий басейн, сучасний спортивний майданчик та спортивна зала, де працюють різні спортивні секції, 
сучасна актова зала; створено волонтерський центр «Власний вибір»; функціюють творчі колективи.
Регулярно проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти на ОП щодо їхніх потреб та інтересів, які можуть 
бути враховане при створенні освітнього середовища. Враховуваються його результати з метою покращення 
освітнього середовища, тобто життя всередині освітнього закладу, системи впливів і умов формування особистості, а 
також системи можливостей для розвитку особистості, які містяться у соціальному та просторово-предметному 
оточенні. Університет має широку базу можливостей комфортного освітнього середовища: наявність у ХДУ мережі 
wi-fi, басейну, сучасних спортивних майданчиків та спортивних залів тощо. На базі соціально-психологічної служби 
ХДУ створено сектор соціальної інклюзії з метою соціально-психологічного супроводу студентів з особливими 
освітніми потребами. http://kspu.edu/l/PhysologicalService.aspx

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

Для забезпечення безпеки та здоров'я здобувачів в ХДУ працює медичний центр первинної допомоги, який має 
кабінет лікаря, маніпуляційний кабінет, денний стаціонар, кабінет діагностики та фізіотерапії.
 ХДУ створив максимально комфортні сервіси для забезпечення здорового способу життя студентів: сучасний 
спортивний майданчик, спортивна зала, сучасний басейн 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Pool.aspx), їдальня. 
 Спортивний клуб університету постійно проводить заходи, що спрямовані на популяризацію фізкультури, спорту, 
здорового способу життя. В університеті працюють секції з різних видів спорту.
В університеті працюють секції з різних видів спорту. ХДУ має власну котельню для опалювання в потрібний період 
аудиторій та інших приміщень.
Також в університеті працює відділ охорони праці 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DLabourProtection.aspx) та соціально психологічна служба 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/psychologicalservice.aspx)

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?

На факультетах університету діють студентські ради до яких безпосередньо звертаються здобувачі вищої освіти у 
разі виникнення питань. Голови студентських рад входять до складу студентського парламенту, як і голова 
старостату, студентського наукового товариства, студентського містечка. Студентський парламент вирішує нагальні 
питання з адміністрацією ЗВО. Для особистих звернень в холі університету встановлено «Скриню довіри».  
Інформаційна підтримка студентів здійснюється за допомогою дошок оголошень, на факультетах працюють особи, 
які виконують обовʼязки заступників деканів з організаційно-виховної роботи. Для оперативного надання 
інформації працює університетський телеграм-канал @ksu_talks. Створений в університеті механізм інформаційної 
підтримки є ефективним.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045 «Деякі питання виплати соціальних 
стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2016 №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах, наукових установах» 
протягом року проводилась робота щодо виплати стипендій студентам соціальних категорій (збір необхідних 
документів, передача до Дніпровської служби у справах дітей, внесення до єдиної бази тощо). Соціальну стипендію 
отримують студенти університету за такими соціальними категоріями:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування ;
- постраждалі ЧАЕС;
- учасники бойових дій  та діти учасників бойових дій ;
- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) або помер внаслідок поранення в АТО;
- діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;
- студенти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені; внутрішньо переміщенні особи.
Інформацію щодо законодавчої бази та порядку отримання соціальних стипендій студенти можуть отримати на 
сайті університету http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DOrganizWorkStudent/stependii.aspx та у 
деканатах на факультетах.
Первинна профспілкова організація студентів також допомагає здобувачам вищої освіти вирішувати соціальні 
питання.
Студенти постійно отримують інформацію щодо стипендіальних програм, зокрема програми «Завтра.UA» Фонду 
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Віктора Пінчука, конкурсів. Інформація розповсюджується через університетський телеграм-канал @ksu_talks та 
деканати факультетів.

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 такі були)

Університет створює умови для забезпечення осіб з особливими освітніми потребами реалізувати право на 
навчання. Це зазначається в Правила прийому та реалізується в освітньому процесі. Основні інклюзії, що 
представлені серед вступників університету – це порушення мови та слуху, порушення рухового апарату, часткове 
порушення зору. З метою забезпечення прав студентів з особливими потребами університет активно співпрацює з 
представниками "Інваспорту", під час вступних випробувань призначає осіб, професійна підготовка яких надає 
право здійснювати спеціальний супровід вступників з інклюзіями (наприклад, наказ від 08.07.2019 № 551-Д про 
введення до складу приймальної комісії декана медичного факультету, фахівця зі спеціальної освіти, кандидата 
педагогічних наук Глущенко І.І.; наказ від 20.07.2018 № 589-Д про введення до складу приймальної комісії доцента 
кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, кандидата педагогічних наук, відповідальну за 
супровід вступників інклюзивного простору Лопатко Л.А.). Навчальні корпуси обладнані пандусами, головний 8-ми 
поверховий корпус має спеціальний підйомник та ліфти, що дозволяють піднімати інвалідні візочки, туалетна 
кімната має спеціальне приміщення для осіб з порушенням рухового апарату. У корпусах, де ліфти відсутні, для цих 
категорій студентів проводяться індивідуальні заняття-консультації в приміщенні на 1 поверсі.

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?

У ХДУ Наказом ректора (№915-Д від 16.11.12 р.) створено психологічну службу, яку пізніше (наказ № 520-Д від 
05.09.14 р.) було реорганізовано у Соціально-психологічну службу ХДУ, основною метою якої, згідно Положення 
про Соціально-психологічну службу ХДУ, є підвищення рівня розвитку особистісного та професійного потенціалу 
майбутнього фахівців. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Херсонському державному 
університеті http://kspu.edu/l/ConflictsResolution.aspx
Порядок реагування на випадки булінгу (цькування), сексуальних домагань та дискримінації у ХДУ 
http://kspu.edu/l/SocialHumanitarianWork.aspx З метою запобігання корупції в ХДУ введено посаду уповноваженої 
особи ректора з питань запобігання та виявлення корупції, http://www.kspu.edu/Anticorruption.aspx  яка діє згідно 
Антикорупційної програми ХДУ. З будь-якими питаннями студенти можуть звертатись на електронну адресу-довіри 
anti.koruptsiya@ukr.net. Розроблено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування), сексуальних домагань та 
дискримінації у Херсонському державному університеті. 
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/Socialhumanitarianwork.aspx Вид конфліктної ситуації 
зумовлює звернення учасників освітнього процесу до різних процедур її врегулювання:  комісія з питань 
академічної доброчесності (Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ та 
Положення про Комісію з питань академічної доброчесності ХДУ: 
http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx;  первинна профспілкова організація співробітників 
http://www.kspu.edu/About/primaryorganization.aspx; первинна профспілкова організація студентів 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/PrimaryStudUnion.aspx; – апеляційна комісія, 
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx?id=d7a85a9a-a11a-499b-8da9-2971d2edbf04;  комісія по трудових спорах, 
створена відповідно до Колективного договору між ректором та профкомом профспілкової організації 
співробітників ХДУ на 2016-2020 рр. http://www.kspu.edu/About/AcademicCouncil/Koldogovor.aspx;  Положення про 
врегулювання конфліктних ситуацій у Херсонському державному університеті, наказ від 29.05.20 №477-Д 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DOrganizWorkStudent.aspx. За потреби будь-який учасник 
освітнього процесу може звернутися до ректора або проректорів ХДУ безпосередньо/через електронну пошту, 
термін проведення особистого прийому згідно Плана-регламента роботи ХДУ 
(http://www.kspu.edu/Legislation/Plan.aspx). На початку навчального року й перед початком заліково-
екзаменаційних сесій НПП університету інформуються про неприпустимість проявів корупції (питання регулярно 
обговорюються на кафедрі, до здобувачів ОП цю інформацію доводять куратори. Із будь-якими питаннями й 
проблемами здобувачі ОП можуть звернутися на електронну адресу довіри anti.koruptsiya@ukr.net. 
Під час реалізації ОП процедури врегулювання конфліктних ситуацій не застосовувалися. 

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

Положення про освітню програму ХДУ (наказ від 03.03.2020 № 242-Д), (http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?
id=e19c25b4-0d57-4e4a-877b-c212e7499d73) Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ  
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx).  

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

Згідно "Положення про освітню програму ХДУ" (наказ від 03.03.2020 № 242-Д), 
(http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=e19c25b4-0d57-4e4a-877b-c212e7499d73),  перегляд ОП здійснюється 
один раз у два роки (або за необхідністю). Відділ забезпечення якості освіти, факультети, випускові кафедри, 
студенти, представники органів студентського самоврядування факультету, стейлхолдери здійснюють моніторинг 
освітніх програм. За результатами такого спостереження та аналізу відбувається перегляд освітніх програм. 
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як у результаті зворотного зв’язку 
(щорічне анкетування) із науково-педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і 
внаслідок прогнозування розвитку регіону, галузі та потреб суспільства. ОП розроблену у 2017 р., коли був 
здійснений перший набір здобувачів за ОП, було переглянуто у 2019р. у зв’язку з виходом стандарту, було внесено 
зміни у загальні та фахові компетентності, програмні результати навчання. Також ОП було переглянуто у 2020 р. у 
зв’язку з затвердженням "Положення про освітню програму ХДУ", були внесені зміни в перелік обов’язкових та 
вибіркових компонент. В обов’язковий цикл професійної підготовки були введені наступні компоненти:  «Державні 
фінанси», «Біржова справа», «Венчурний бізнес», «Фінансовий менеджмент» та інші; у вибірковий компонент ОП 
були введені наступні дисципліни: «Митна справ», «Банківський менеджмент», «Фінансова санація та банкрутство», 
«Аналіз банківської діяльності» та інші. Пропозиції про зміну компонент були запропоновані стейлхолдерами та 
студентами.

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

У відповідності до "Порядку опитування здобувачів щодо якості освіти та освітнього процесу у ХДУ" (Наказ від 
03.07.2020 № 619-Д) (http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=b52094ac-07b9-444f-9981-427f6f2c6918), за 
результатами вивчення кожної дисципліни студенти всіх освітніх програм проходять опитування, що дозволяє 
враховувати їх пропозиції щодо вдосконалення освітніх компонент і освітнього процесу за кожною ОП 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance/Survey_results.aspx).
Також здобувачі можуть надіслати свою оцінку ОП і пропозиції щодо її вдосконалення на сайті кафедри 
(http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/Educational_programs.aspx). 
З метою оновлення й модернізації ОП студенти залучаються до аналізу й обговорення її структурних елементів на 
засіданнях кафедри, наприклад, студентка Голуб О.В. запропонувала внести в ОП дисципліну пов'язану з санацією 
та банкрутством, ця пропозиція знайшла своє втілення у внесені в ОП такої дисципліни  "Фінансова санація та 
банкрутство"; Костіна А.С. запропонувала внести в ОП дисципліни пов'язані з фінансовим ринком – "Ринок 
фінансових послуг"; Вороной Д.І. виступив с пропозицією збільшити блок дисциплін пов'язаних з страхуванням – 
"Ринок страхових послуг".  (протоколи засідання кафедри 
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/protocoly.aspx). 
Однією з форм зворотного зв’язку у питанні підвищення якості освіти в ХДУ є вивчення думки студентів, яке 
здійснюється шляхом анонімного анкетування за допомогою електронної програми "Feedback".

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

Згідно з "Внутрішньою системою забезпечення якості освіти ХДУ" 
(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx) і  "Положенням про студентське 
самоврядування ХДУ" (http://www.kspu.edu/About/studparlament.aspx), затвердженому рішенням 
загальноуніверситетської конференції студентів ХДУ (протокол № 1 від 18.03.2016 р.), органи студентського 
самоврядування реалізують такі функції забезпечення якості вищої освіти в університеті:  беруть участь у діяльності 
робочої групи зі створення ОП; беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу; 
беруть участь у заходах щодо забезпечення якості освіти; беруть участь у проведенні внутрішніх та зовнішніх заходів 
з моніторингу та контролю за якістю вищої освіти; забезпечують реалізацію заходів щодо академічної 
доброчесності; контролюють дотримання академічної чесності у студентському і викладацькому середовищі; 
контролюють реалізацію права вільного вибору освітніх компонент, формування індивідуальної освітньої 
траєкторії;  захищають права та інтереси студентів, які навчаються в університеті; беруть участь у вирішенні питань 
забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та  організації харчування студентів;  
вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету та ін. (наприклад голова старостату ХДУ 
студентка факультету бізнесу і права Крапівникова А.В. та Голова студентської ради факультету бізнесу і права 
Зінченко С.А.) 

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

Роботодавці активно беруть участь у процесі розробки й періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості. Процедурою такої оцінки є опитування, анкетування, інтерв'ювання роботодавців. 
Роботодавці надають інформацію стосовно вимог ринку праці, прогнозування розвитку регіону, що відображається 
під час оновлення й модернізації ОП. 
Роботодавці беруть участь у моніторингу якості ОП під час проведення засідання кафедри. Наприклад, директор ПП 
"С.В.К." Почепа В.О. запропонував акцентувати увагу на зовнішньоекономічному аспекті підготовки здобувачів ОП, 
як наслідок були включені у перелік вибіркових компонент такі дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємств» та «Страхування зовнішньоекономічної діяльності»; директор Херсонської філії ПАТ КБ 
"ПриватБанк" Бельмега О.Є. внесла пропозицію, про збільшення дисциплін які  пов’язані з банківським сектором та 
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монетарною політикою, з урахуванням міжнародного досвіду, це призвело до включення у перелік вибіркових 
компонент таких дисциплін: «Банківська система зарубіжних країн», «Грошово-кредитні системи зарубіжних 
країн»; директор ТОВ "Продексім, ЛТД" Колихаєв І.В. наголосив на необхідності введення в освітній процес 
підготовки студентів за ОП дисциплін пов’язаних митницею та державним контролем – «Митна справа», 
«Державний фінансовий контроль»; генеральний директор ТОВ група компаній "Теплотехніка" Скороход А.В., який 
буде головою атестаційної комісії запропонував деяку тематику кваліфікаційних робіт 
(http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/protocoly.aspx).

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

В університеті працює «Сектор сприяння працевлаштуванню студентів та випускників» гуманітарного відділу. Його 
співробітники постійно інформують студентів про наявні вакансії на сайті університету 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DPractices.aspx. 
З метою створення якісних умов для ефективного працевлаштування випускників проводяться «Дні кар’єри», 
«Ярмарки вакансій», зустрічі з потенційними роботодавцями, створено банк потенційних роботодавців 
(підприємств, установ і організацій), який постійно оновлюється.
Збирання інформації щодо працевлаштування випускників за різними ОП ХДУ здійснюється науково-
педагогічними працівниками в процесі спілкування з випускниками в соціальних мережах, під час практики, під час 
профорієнтаційної роботи в закладах освіти міста та області. 
Інформація щодо працевлаштування розміщується також на сторінках кафедри у соціальних мережах 
(https://www.facebook.com/kfopksu/?ref=bookmarks) та на сторінках кафедри на сайті університету 
(http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEM/FOP.aspx). ОП проходить процедуру первинної акредитації, тому немає 
інформації щодо випускників.

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?

Відділ забезпечення якості освіти ХДУ у відповідності до "Порядку опитування  учасників освітнього процесу та 
стейкхолдерів щодо якості освіти та освітнього процесу в Херсонському державному університеті" (Наказ від 
03.07.2020 № 619-Д, (http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=c5da1503-be63-4923-b5f5-2d4061d2b9ff) 
проводить незалежне опитування із використанням гугл-форм. До груп опитування відносяться: здобувачі освіти 
(процедура опитування здобувачів регламентується "Порядком опитування здобувачів щодо якості освіти та 
освітнього процесу у Херсонському державному університеті", затвердженого наказом від 27.12.2019 р. № 1129-Д, 
(http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=b52094ac-07b9-444f-9981-427f6f2c6918); науково-педагогічні 
працівники; роботодавці; випускники різних років; абітурієнти; батьки абітурієнтів і здобувачів освіти; органи 
місцевого самоврядування; інші зацікавлені особи. На основі результатів опитування проводиться аналіз та 
формуються пропозиції щодо покращення освітнього процесу та освітніх програм.
Згідно з аналізом опитувань всіх груп щодо якості освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування" 
були внесені наступні зміни:
– враховуючи зауваження науково-педагогічних працівників, для більш практичного аспекту викладання було 
змінено наступні дисципліни: "Математика для економістів" та Економіко-математичні методи та моделі" змінено 
на ОК11 "Економіко-математичні методи та моделі у світогосподарських процесах"; "Філософія" змінено на ОК1 
"Практична філософія"; "Інформатика" змінено на ОК7 "Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності". 
Також, у зв’язку з затвердженням "Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ" 
введено нову дисципліну "Академічна доброчесність". Внаслідок цього, також було скориговано структурно-логічну 
схему ОП.
– враховуючи зауваження здобувачів, щодо не достатньої кількості вибіркових дисциплін, в освітню програму було 
внесено розширений перелік вибіркових компонент, які дозволяють задовольнити потребу здобувача у формуванні 
більш якісної індивідуальної освітньої траєкторії. Були внесені наступні дисципліни: «Проектний аналіз», 
«Казначейська система», «Потенціал і розвиток підприємства» та інші.   
– враховуючи зауваження сейкхолдерів, було оновлено програми навчальної та виробничої практики. Було змінено 
програми навчальних та виробничої практики, зокрема були конкретизовані завдання які повинні виконувати 
здобувачі ОП та був розширений перелік баз практик. 

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?

ОП проходить процедуру первинної акредитації тому зауваження та пропозиції попередніх акредитацій відсутні. 
Для забезпечення удосконалення ОП, викладачі кафедри постійно проходять тематичне стажування в українських 
та іноземних університетах, де накопичений значний досвід підготовки фахівців за профільною спеціальністю з 
використанням нових технологій. Професор Мохненко А.С. та доцент Федорчук О.М. пройшли стажування для 
викладачів ЗВО у Варненському економічному університеті (Наукове стажування на тему: «Збалансованість 
економіко-правових процесів у суспільстві і бізнес-середовищі в умовах глобалізації»). Доцент Мельникова К.В. та 
доцент Петренко В.С. пройшли стажування для викладачів ЗВО у Молдавському державному університеті. Доцент 
Ковальов В.В. пройшов підвищення кваліфікації для викладачів ЗВО у Херсонському державному аграрному 
університеті (Довідка №308-2/9 з 14.11.-14.12.2016 р.). 
Під час карантинних обмежень у 2019-2020 навчальному році викладачі кафедри пройшли  підвищення 
кваліфікації дистанційно шляхом інформальної освіти (наказ від 02.07.2020 №608-Д). 
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В даний час (11.09.2020-04.07.2021) доцент Федорчук О.М. проходить наукове стажування та виконує науковий 
проект  в університеті ім. Адама Мицкевича (Польща, м. Познань) за програмою Lane Kirkland Scholarship Program. 

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

Згідно з Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти ХДУ (Наказ від 06.12.2017 № 831-Д), 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx), академічна спільнота бере 
активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме здійснює моніторинг і періодичний 
перегляд освітніх програм; оцінює академічну успішність здобувачів вищої освіти, що дає змогу оцінити якість 
реалізації ОП; аналізує результати опитувань студентів щодо оцінювання якості освітніх програм, освітніх 
компонентів, науково-педагогічних працівників, реалізує процедури запобігання та виявлення академічного 
плагіату. Пропозиції та проєкти змін, які відповідають вимогам сучасного ринку праці та специфіці регіонального 
компоненту, до ОП обговорюються на засіданнях кафедри. 
Пропозиції та проєкти змін до ОП обговорюються на засіданнях кафедри. За пропозицією проф. Мохненко А.С. були 
внесені зміни в силабуси дисциплін "Бухгалтерський облік та аудит" та "Аудиторська діяльність" для покращення 
якості знань студентів. За пропозицією доц.  Федорчука О.М.  з обов’язкового компонента була перенесена у 
вибірковий компонент дисципліна "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання", та внесена в основний 
компонент дисципліна «Фінанси підприємств», за пропозиції доц. Петренко В.С. в ОП у обов’язковий компонент 
була введена дисципліна «Венчурний бізнес», доц. Мельникова К.В. внесла пропозицію включити у перелік 
вибіркових компонентів дисципліну «Економічна безпека підприємства та оцінювання господарських ризиків»

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

Відділ забезпечення якості освіти, згідно з "Положенням про відділ забезпечення якості освіти ХДУ" (Наказ від 
04.12.2019 № 1024-Д, http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx) – здійснює моніторинг 
якості освіти для здобувачів вищої освіти і академічної спільноти, дотримання академічної доброчесності, формує 
аналітичні звіти для управління якістю освіти у ХДУ.
Навчальний відділ, згідно з "Положенням про навчальний відділ ХДУ" (Наказ від 02.07.2016  № 428-Д, 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx) – його діяльність полягає в поєднанні 
централізованого керівництва і контролю за навчальною роботою з боку ректорату університету на денній та 
заочній формах навчання і направлена на виконання університетом завдань державної політики в сфері вищої 
освіти з метою входження національної системи освіти і науки України в європейський освітній простір. 
Діяльність навчально-методичного відділу (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics.aspx) 
спрямована на методичне/організаційне забезпечення та координацію методичної діяльності університету в умовах 
здійснення освітнього процесу. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності сприяють: відділ забезпечення 
академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури, відділ по роботі з обдарованою молоддю, відділ з питань 
інтелектуальної власності та інші відділи і служби (http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices.aspx).

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?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюють наступні документи: Статут ХДУ; Колективний 
договір; Положення про організацію освітнього процесу ХДУ; Кодекс академічної доброчесності науково-
педагогічного працівника ХДУ; Порядок виявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та 
навчальній діяльності здобувачів вищої освіти ХДУ; Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 
процесу; Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти та інші документи.
Вищеназвані документи є у загальному доступі на сайті ХДУ за посиланнями:
http://www.kspu.edu/About/StatuteKSU.aspx 
http://www.kspu.edu/About/AcademicCouncil/Koldogovor.aspx 
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 
http://www.kspu.edu/Information/Academicintegrity.aspx 
http://kspu.edu/l/PlagiarismPrevention.aspx
http://kspu.edu/l/PositionOfAcademicIntegrity.aspx
http://kspu.edu/l/AcademicIntegrity.aspx

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

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/Educational_programs.aspx 

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

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 
– ОП відповідає вимогам Стандарту вищої освіти та має цілі, що відповідають Стратегічному плану розвитку ХДУ;
– її відповідність регіональним умовам: завдяки ОП відбувається підготовка конкурентоспроможних фахівців, які 
можуть працювати застосовуючи набуті знання у сфері фінансів, банківської справи та страхування на 
підприємствах регіону;
– ОП має зв'язок з виробництвом: студенти, що навчаються за цією програмою проходять виробничу практику на 
провідних підприємствах та організаціях регіону та мають змогу залишитися працювати у цих установах; 
– можливість змішаного навчання за ОП  в системі дистанційного навчання KSU OnLine, наукової бібліотеки, 
депозитарію тощо;
– перелік вибіркових компонентів ОП сформований таким чином, щоб студенти, обираючи індивідуальну 
траєкторію навчання, отримали знання з світових фінансових відносин, які дадуть можливість їм працювати у 
міжнародних організаціях;
Слабкою стороною ОП вважаємо:
– низька активність здобувачів у наукових проектах кафедри та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових 
робіт;
– низька участь здобувачів та НПП в програмах академічної мобільності та бажання до здобуття результатів 
навчання у неформальній освіті;
– відсутність практики викладання навчальних дисциплін ОП англійською мовою, що може посилити програмні 
результати навчання та значно розширює можливості академічної мобільності;
– недостатню можливість здобувачів, які навчаються за ОП, співпрацювати з органами місцевого самоврядування.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП упродовж найближчих 3 років є: 
– перегляд ОП у 2021р. у зв’язку з переходом ХДУ до нової програми співвідношення обов’язкових та вибіркових 
компонентів Liberal Arts
– забезпечення присутності на факультеті щорічно щонайменше одного професора з університету світового класу з 
метою викладання курсів та проведення консультацій за ОП зі спеціальності; 
– запровадження англійськомовних навчальних курсів для здобувачів ОП; 
– участь у програмах академічної мобільності; 
– участь у міжнародних семінарах, конференціях, форумах, симпозіумах, майстер-класах; 
– урахування думки випускників під час вдосконалення ОП і освітньої діяльності університету; 
– проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій та інших наукових заходів з метою 
підвищення кваліфікації фахівців.

 

 
          
  

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 
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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: Співаковський Олександр Володимирович

Дата: 05.03.2021 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

ОК26 Банківська система навчальна 
дисципліна

ОК26_Банківська 
система.pdf

P1YbO8/PfHPXjOiyvTeg
DF9eg5lIK55fr+p1ZqLZ

v+g=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК27 Страхування навчальна 
дисципліна

ОК27_Страхування.p
df

xOxOmP8H4Sj7nGZDe
PCR6p+MSMM+7Wi3J

60avTFBRwM=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК28 Фінанси навчальна 
дисципліна

ОК28_Фінанси.pdf mCf+KXHUCVRWP3M
0c4mgas+4PmekXd8m

n8HhPGQ5n30=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК29 Біржова справа навчальна 
дисципліна

ОК29_Біржова 
справа.pdf

DAXt3vkLqHBX8dK0D
ZmVwaiYgQDZsypRMN

kY8bbLZtY=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК30 Банківські операції навчальна 
дисципліна

ОК30_Банківські 
операції.pdf

Zg62K6nASn6wIEsW0Z
aR9y1M9kDdYufvd1scn

wCfAxc=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК31 Фінанси 
підприємств

навчальна 
дисципліна

ОК31_Фінанси 
підприємств.pdf

s6PSvzqG5oIK8dkcgYlP
ki9EjnWMo4yr9irvFIiW

0+U=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК32 Державні фінанси навчальна 
дисципліна

ОК32_Державні 
фінанси.pdf

JOweflLT/ms5dOcqAv/
Oc8TubUzMsLG9GhNls

/QM5pU=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК33 Місцеві фінанси навчальна 
дисципліна

ОК33_Місцеві 
фінанси.pdf

HqThn63prP77aCHUag
xOmX7jFpLD7ITWausft

dNkx/0=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК34 Фінансовий аналіз навчальна 
дисципліна

ОК34_Фінансовий 
аналіз.pdf

dEcNSr+AmVVjiy0QM
M54lIJ9WNtxTutyWQ3

0A4sGDao=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК35 Інвестування навчальна 
дисципліна

ОК35_Інвестування.p
df

H+yq4BABXIzgxrc2Yy/
O9xHEJ8IBiFWkn7a/4y

Kf0QI=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК36 Аудиторська 
діяльність

навчальна 
дисципліна

ОК36_Аудиторська 
діяльність.pdf

+UAQoR62GWV1eS/W
M3PNPovK8XcTB6nYTi

LDkij7orI=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК37 Фінансовий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОК37_Фінансовий 
менеджмент.pdf

Z9F4SCdq5kwOD23mivi
7nBKiOlRYqy2HRRUQl

QNdd+0=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК38 Венчурний бізнес навчальна 
дисципліна

ОК38_Венчурний 
бізнес.pdf

5zAj/9B7QIuBEDkbs2zS
YU8MBzHLJEJHoZ3bR

UcxfOs=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК39 Електронна 
комерція

навчальна 
дисципліна

ОК39_Електронна 
комерція.pdf

OxdFMBlv4WzVzdQZJ/
GPjDECFdbdjkkyLY7rJ

4oQhaY=

1.Комп’ютерний клас аудиторія
№ 303 (площа 32,5 м2, 24
посадкових місця), комп’ютери
(процесор, монітор) – 10 шт.,
2014 р., монітор LG 19M35, CPU
Celeron G1820 2,76GHz, ОЗУ 2 Gb,
Windows 8 Pro, HDD 500 Gb.
2. Комп’ютерний клас аудиторія
№ 502, площа 50,8 м2 на 12
посадкових місць. Комп’ютери
(процесор, монітор) – 12 шт.,
2015 р., монітор LG 22M35, CPU
Petntium G2030 3.6GHz, ОЗУ 2 Gb,
Windows 7Pro, HDD 500 Gb.
3. Комп’ютерний клас аудиторія
№ 506, площа 31.9 м2 на 16
посадкових місць. Комп’ютери
(процесор, монітор) – 10 шт.,
2008 р., монітор LG
FLETRONL17535, CPU Celeron
G1820 2.8GHz, ОЗУ 2 Gb, Windows XP, 
HDD 80 Gb
WindowsMultiPointServerPremium
2016, M.E.Doc, Microsoft Office
2016, Opera.
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE



ОК40 Курсові роботи з 
фахових дисциплін

курсова робота 
(проект)

ОК40_Курсові роботи 
з фахових 

дисциплін.pdf

FqQtDz8ttN8/r8BE8D+
HfiWIZaRqOpbAth3eH

ZZA5Do=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний
MOODLE 

ОК41 Навчальна практика          практика ОК41_Навчальна 
практика.pdf

KlvmZFXrKcd24ZPeH6
Bc+sp5gWceMbpT3Uyk

WdkSWN4=

Матеріальна технічна база
підприємств та установ 
м. Херсон 
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК42  Виробнича 
практика 

практика ОК42_Виробнича 
практика.pdf

qq5ucgT2MzuDM61r7je
dAsbm4L3nTHiB6t+IuC

0rRO4=

Матеріальна технічна база
підприємств та установ 
м. Херсон 
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК43 Переддипломна 
практика 

практика ОК43_Переддипломна 
практика.pdf

fGfWqNAl+HGt4wMM
VwBJF6xDRz6DU5tnhX

Ah3LLiq0Y=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК44 Атестація 
здобувачів вищої освіти  

підсумкова 
атестація

ОК44_Положення про 
кваліфікаційну 

роботу.pdf

W/JiLH9UPblimrIflxQb
5KR8psVwtrQp+F99MY

qQjPg=

Навчальна аудиторія № 314,
площа 33,1 м2 на 48 посадкових
місць. Плазмовий телевізор
Samsung, 2010 р.
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК25 Гроші та кредит навчальна 
дисципліна

ОК25_Гроші та 
кредит.pdf

fYFxB3xWMlXo9ZPqw2
wCntBKXxthpDZ17MAX

Bp7K6MA=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК24 Логістика навчальна 
дисципліна

ОК24_Логістика.pdf ANuulvyNZoetZgQe1dO
AVYF+0DRNYEb+G/4o

3nrclhw=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК23 Економічний аналіз 
бізнес-середовища

навчальна 
дисципліна

ОК23_Економічний 
аналіз бізнес-

середовища.pdf

bsoUeZSKZRS1rrskQfXi
wd9xpiQZUKmJ0DLK8

YevdvI=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК11 Економіко-
математичні методи та 
моделі у 
світогосподарських 
процесах 

навчальна 
дисципліна

ОК11_Економіко-
математичні методи 

та моделі у 
світогосподарських 

процесах.pdf

hM4Tf3BnuuG0tvrDvn
U0Y3qR8PDE9/cIUQ7P

thtvrpE=

Комп’ютерний клас аудиторія № 303 
(площа 32,5 м2, 24 посадкових місця), 
комп’ютери (процесор, монітор) – 10 
шт., 2014 р., монітор LG 19M35, CPU 
Celeron G1820 2,76GHz, ОЗУ 2 Gb,
Windows 8 Pro, HDD 500 Gb. 
Мультимедійний комплекс: проектор, 
ноутбук, екран настінний. MOODLE

ОК3 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК3_Українська мова 
(за професійним 

спрямуванням).pdf

KE25VIUdtm514o890ot
Dt1VjuzA4xJD0unPvvX

JTRuo=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE.

ОК4 Іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК4_Іноземна 
мова.pdf

ZCIPeAG8ZQsJUaMK+
eZfS56pKNFjIqrwcMlYe

NqlYro=

1.Коворкінг центр площею 67,45
м2 на 45 посадкових місць.
Плазмовий телевізор VINGA,
ноутбук DELL Inspirion 15 3000
2. Навчальна аудиторія № 314,
площа 33,1 м2 на 48 посадкових
місць. Плазмовий телевізор
Samsung, 2008 р.
Windows 8 Pro, HDD 500 Gb.
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК5 Безпека 
життєдіяльності (безпека 
життєдіяльності, основи 
охорони праці та 
цивільний захист) та 
екологічна безпека

навчальна 
дисципліна

ОК5_Безпека 
життєдільності.pdf

DK0YbMRocaVfg2Lz6e
CuuGKMMGCeJPny8H

eLoZv3Pps=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК6 Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

ОК6_Фізичне 
виховання.pdf

WmOtmoYbrNKU30rk3
CY8uU74gpYpTCpkDdX

ic5moNSo=

3 спортивні зали, басейн, 2
відкритих майданчика для
спортивних ігор

ОК7 Сучасні інформаційні 
технології у професійній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК7_Сучасні 
інформаційні 
технології у 
професійній 

діяльності.pdf

lq79LDElP10Sd5MYAQP
qUFI9EDrBIUjhoVk3kR

U0BEk=

1.Комп’ютерний клас аудиторія
№ 303 (площа 32,5 м2, 24
посадкових місця), комп’ютери
(процесор, монітор) – 10 шт.,
2014 р., монітор LG 19M35, CPU
Celeron G1820 2,76GHz, ОЗУ 2 Gb,
Windows 8 Pro, HDD 500 Gb.
2. Комп’ютерний клас аудиторія
№ 502, площа 50,8 м2 на 12



посадкових місць. Комп’ютери
(процесор, монітор) – 12 шт.,
2015 р., монітор LG 22M35, CPU
Petntium G2030 3.6GHz, ОЗУ 2 Gb,
Windows 7Pro, HDD 500 Gb.
3. Комп’ютерний клас аудиторія
№ 506, площа 31.9 м2 на 16
посадкових місць. Комп’ютери
(процесор, монітор) – 10 шт.,
2008 р., монітор LG
FLETRONL17535, CPU Celeron
G1820 2.8GHz, ОЗУ 2 Gb, Windows XP, 
HDD 80 Gb
WindowsMultiPointServerPremium
2016, M.E.Doc, Microsoft Office
2016, Opera.
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК8 Академічна 
доброчесність

навчальна 
дисципліна

ОК8_Академічна 
доброчесність.pdf

9SJSMaFFPIRo/IkzPxI
AjZf4RmZkDW56QGm5

gOMayQg=

Коворкінг центр площею 67,45 м2 на 
45 посадкових місць.
Плазмовий телевізор VINGA, ноутбук 
DELL Inspirion 15 3000
Мультимедійний комплекс: проектор, 
ноутбук, екран настінний. MOODLE

ОК9 Теоретична 
економіка 

навчальна 
дисципліна

ОК9_Теоретична 
економіка.pdf

oYgi4IkRpfTTKnhHjAT
SRg24VGYDAiwtY+lOD

d1TSGg=

Мультимедійний комплекс: проектор, 
ноутбук, екран настінний. MOODLE

ОК10  Сталий розвиток навчальна 
дисципліна

ОК10_Сталий 
розвиток.pdf

lelMeqstD7iucjRTNIAM
Q1xNC3L2aFqqLNWMz

6Wu3Ao=

Мультимедійний комплекс: проектор, 
ноутбук, екран настінний. MOODLE

ОК22 Бухгалтерський 
облік та аудит

навчальна 
дисципліна

ОК22_Бухгалтерськи
й облік та аудит.pdf

P0Necpj5a4KzX5WzPZ5
f2PgDZJ1jwwamsAnrDn

RlPrc=

1.Комп’ютерний клас аудиторія
№ 303 (площа 32,5 м2, 24
посадкових місця), комп’ютери
(процесор, монітор) – 10 шт.,
2014 р., монітор LG 19M35, CPU
Celeron G1820 2,76GHz, ОЗУ 2 Gb,
Windows 8 Pro, HDD 500 Gb.
2. Комп’ютерний клас аудиторія
№ 502, площа 50,8 м2 на 12
посадкових місць. Комп’ютери
(процесор, монітор) – 12 шт.,
2015 р., монітор LG 22M35, CPU
Petntium G2030 3.6GHz, ОЗУ 2 Gb,
Windows 7Pro, HDD 500 Gb.
3. Комп’ютерний клас аудиторія
№ 506, площа 31.9 м2 на 16
посадкових місць. Комп’ютери
(процесор, монітор) – 10 шт.,
2008 р., монітор LG
FLETRONL17535, CPU Celeron
G1820 2.8GHz, ОЗУ 2 Gb, Windows XP, 
HDD 80 Gb
WindowsMultiPointServerPremium
2016, M.E.Doc, Microsoft Office
2016, Opera.
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК12 Історія економіки та 
економічної думки

навчальна 
дисципліна

ОК12_Історія 
економіки та 

економічної думки.pdf

U2Pz/uuZsfQkFU6sUU
CHDWWbDHYX4Y7fhA

UbGs++kiw=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК13 Професійна етика навчальна 
дисципліна

ОК13_Професійна 
етика.pdf

lRK9WnEeZw8c6/XIQO
BpyGO4IdRQKzUx8wrB

NTRXxhk=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК14 Макроекономіка навчальна 
дисципліна

ОК14_Макроекономіка
.pdf

9yNtiSkIDBEvnU2Hia/
RSEm8Gi/CGH8d/oopx

jO11oc=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК15 Правове 
регулювання ведення 
бізнесу (за профілем 
спрямування)

навчальна 
дисципліна

ОК15_Правове 
регулювання ведення 

бізнесу.pdf

5LeEwYqtYF7CeTAVy0q
YoRu5/jtXxXf9W6Dtfe

Ni7CE=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК16 Менеджмент навчальна 
дисципліна

ОК16_Менеджмент.pd
f

xSkZqoMYNOKZz1I+F9
AGpbtLkH2fW4dgjsGN

XLAiu10=

Навчальна аудиторія № 314,
площа 33,1 м2 на 48 посадкових
місць. Плазмовий телевізор
Samsung, 2010 р.
Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК17 Підприємницька навчальна ОК17_Підприємницька tXZgJsGf0gmbsXXZ8W Мультимедійний комплекс:



діяльність дисципліна діяльність.pdf v3725Kgv+cS7vpx2t9Wl
oS7jE=

проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК18 Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

ОК18_Мікроекономіка.
pdf

JjSFqLgjmJeYlq3euj1Jxi
so4e16glDqn4M1FN5tQ

Z0=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК19 Маркетинг навчальна 
дисципліна

ОК19_ Маркетинг.pdf x7uLFfSykAoTEbdM72C
kqc9gV2yoZzORckN837

8aW7M=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК20 Статистика навчальна 
дисципліна

ОК20_Статистика.p
df

T8u56YaLyWpU+XhTB
PjMLw8Yjalj6BaGq6979

XQXaL8=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК21 Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

ОК21_Економіка 
підприємства.pdf

os1LiPTtSwWukHpUG
W4/qMmFfXJFwcGTU

Ph5RG7XArQ=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE

ОК2  Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

ОК2_Історія України 
та української 
культури.pdf

k5sI4evZ93AhPh7lSwpG
T4HO09xN+IHMUScF

OUCKGmc=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE.

ОК1  Практична 
філософія 

навчальна 
дисципліна

ОК1_Практична 
філософія.pdf

h5q9vWuXcL0YjVsIijHx
ohS0lEFyaR3AnhpUNr

6buOE=

Мультимедійний комплекс:
проектор, ноутбук, екран
настінний. MOODLE.

 
* 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 

виклада
ча

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх викладає 
викладач на 

ОП 

Обґрунтування

154773 Ковальов 
Віталій 
Валерійович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Бізнесу і права Диплом 
спеціаліста, 

Херсонський 
державний 
технічний 

університет, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
050104 Фінанси і 
кредит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029338, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат доцента 

12ДЦ 018992, 
виданий 

18.04.2008

22 ОК17 
Підприємницька 
діяльність

П.П. 3,8,10,13,16,18
3) 1. Ковальов В.В.  
Теоретичні аспекти 
державного регулювання 
економічного зростання / 
В.В. Ковальов, О.М. 
Федорчук, К.В. 
Мельникова // Стратегія 
економічного розвитку: 
держава, регіон, 
підприємництво: 
колективна монографія / 
За ред. К.С. 
Шапошникова та ін. У 2 
томах. – Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – Т.2. 
– С. 23-34.
2. Ковальов В.В. 
Корпоративне управління 
як передумова 
економічного зростання  
/ В.В. Ковальов О.М. 
Федорчук, К.В. 
Мельникова // 
Корпоративне управління 
процеси, стратегії, 
технології: колективна 
монографія / За ред. К.С. 
Шапошникова та ін.  – 
Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – С. 
198-212.
3. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Прогнозування потреби у 
матеріально-технічних 
ресурсах для підприємств 
виробничої 
інфраструктури 
аграрного сектору / 
Моніторинг 
інфраструктури аграрної 
сфери: Теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 
конкурентоспроможності 
підприємств: монографія 
[Ковальов В.В.  та ін.] - 



Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 
347-354. 
4. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М., 
Олексенко С.О. 
Економіка південного 
Регіону: проблеми, 
стратегії, моніторинг: 
колективна монографія 
[Федорчук О.М., Ковальов 
В.В., Олексенко С.О. та 
ін.] - Херсон: Видавничий 
дім Гельветика, 2017. – С. 
137-160. 
5. Ковальов В.В.,  
Федорчук О.М. 
Продуктивність праці на 
підприємстві та резерви її 
підвищення [Ковальов 
В.В. та ін.] Сучасний стан 
та пріоритети розвитку 
системи обліку, 
оподаткування й аналізу 
виробничо-економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання 
агропромислового 
сектору економіки: 
[колективна монографія] 
/ за заг. ред. Л.О. 
Мармуль. – Херсон: 
Айлант, 2018. – С. 226-
235.
6. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М.  
Інвестиційна 
привабливість та методи 
її оцінки / Теорія, 
методологія і практика 
обліку, оподаткування й 
аналізу виробничо-
економічної діяльності 
суб’єктів агробізнесу та 
сільських територій: нові 
реалії та перспективи в 
умовах інтеграційних 
процесів: [колективна 
монографія] / за заг. ред. 
Мармуль Л. О. ― Херсон: 
Айлант, 2020. – С.259-
270.

8) Відповідальний 
виконавець теми № 
0117U003286 
«Теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 
конкурентоспроможного 
розвитку підприємств 
регіону»

10) Керівник практики 
факультету економіки і 
менеджменту

13) Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
для проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Фінанси” для студентів 
ступеня вищої освіти  
«бакалавр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). Херсон: 
2019. - 39 с.
1. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
до проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Фінансовий аналіз” для 
студентів ступеня вищої 
освіти «бакалавр» денної 



(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). - Херсон: 
2019. - 16 с.
2. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
до проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Конкурентоспроможніст
ь підприємства” для 
студентів ступеня вищої 
освіти «магістр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). Херсон: 
2019. - 16 с.
3. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
до виконання 
розрахунково-графічної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
“Конкурентоспроможніст
ь підприємства для 
студентів ступеня вищої 
освіти «магістр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). Херсон: 
2019. - 14 с.
4. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
для проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Фінанси” для студентів 
ступеня вищої освіти  
«бакалавр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. Херсон: 2019. - 
39 с.
5. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації з 
дистанційного навчання 
до проведення 
семінарських занять з 
навчальної дисципліни 
«Банківські операції» для 
здобувачів ступеня вищої 
освіти «бакалавр» (денної 
та заочної форми 
навчання) для 
спеціальності 072 – 
Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Херсон: 2020. – 30 с. 
Ковальов В.В., Федорчук 
О.М. Методичні 
рекомендації з 
дистанційного навчання 
до проведення 
семінарських занять з 
навчальної дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
здобувачів ступеня вищої 
освіти «бакалавр» (денної 
та заочної форми 
навчання) для 
спеціальності 051 – 
Економіка, 072 – 
Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Херсон: 2020. – 30 с.



16)  Член Української 
Асоціації з розвитку 
менеджменту та бізнес-
освіти 

18) Надання 
консультаційних послуг 
ПП «С.В.К.» 

355976 Дробот 
Катерина 
Володимирівн
а

Асистент, 
Основне 
місце роботи

Фізичного 
виховання та 

спорту

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Міжнародний 
технологічний 

університет 
"Миколаївська 

політехніка", рік 
закінчення: 2015, 

спеціальність: 
7.03050802 
банківська 

справа, Диплом 
магістра, 

Херсонський 
державний 

університет, рік 
закінчення: 2019, 

спеціальність: 
017 Фізична 

культура і спорт

0 ОК6 Фізичне 
виховання

1,2,12,14,16
1.
Ivanenko S., Tyshchenko 
V., Pityn M., Hlukhov I., 
Drobot K., Dyadechko I., 
Zhuravlоv I., Omelianenko 
H., Sokolova O. (2020) 
Analysis of the indicators of 
athletes at leading sports 
schools in swimming. 
Journal of Physical 
Education and Sport ® 
(JPES), Vol.20 (4), pp. 1721 
– 1726 
DOI:10.7752/jpes.2020.042
332. 
Zadorozhna, O., Pityn, M., 
Hlukhov, I., Stepanyuk S., 
Kharchenko-Baranetska L., 
Drobot K. Indicators of 
athletes’ effectiveness as a 
basis of team tactical 
training in women epee 
fencing. TRENDS in Sport 
Sciences, 2020; 27(4): pp. 
191-202. DOI: 
10.23829/TSS.2020.27.4-2

2.
Дробот К.В. Динаміка 
розвитку фізичної 
працездатності борчинь 
вільного стилю / І.Г. 
Глухов, С.К. Голяка, К.В. 
Дробот // Вісник 
Національного 
університету 
«Чернігівський 
Колегіум» імені Т.Г. 
Шевченка. Вип. 3 (159) / 
Національний 
університету 
«Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка; 
голов. ред. М.О. Носко. 
Чернігів: НУЧК, 2019. – 
С. 35-40.
Дробот К.В Особливості 
комплектування складу 
учасників ігор ХХХІІ 
Олімпіади 2020 у Токіо 
(на прикладі спортивних 
єдиноборств). Задорожна 
О.Р., Бріскін Ю.А., Пітин 
М.П. та інші, 
(7)Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – 2020 Том 5, №3 
(25) (фахове видання)
Дробот К.В Монополія та 
конкуренція в 
американському футболі 
в історії та сучасності / 
Хіменес Х.Р., Бріскін 
Ю.А., Пітин М.П., Глухов 
І.Г., Дробот К.В. // 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – 2020 – Том 5, № 
5 (27). – С. 364-370.
Дробот К.В Теоретичний 
аналіз проблем та 
актуальних напрямів 
навчання студентської 
молоді плаванню / 
Глухов И. Г., Пітин М. П., 
Дробот К. В., Абрамов К. 
В. // Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – 2020 – Том 5, № 
4 (26). – С.406-413.
Дробот К.В Формування 
комплексу показників 



контролю студентів у 
процесі навчання 
плаванню / Глухов І. Г., 
Дробот К. В.,Глухова Г. Г., 
Еделєв О. С.,Абрамов К. 
В. // Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – 2020 – Том 5, № 
5 (27) – С. 406-412.
Дробот К.В. Сутність 
оздоровчого впливу 
занять плаванням на 
організм студентів 
(теоретичний аналіз) / 
Глухов І.Г., Пітин М.П., 
Дробот К.В., Абрамов К.В. 
// Вісник Запорізького 
національного 
університету: Збірник 
наукових праць. Фізичне 
виховання та спорт. 
Запоріжжя: Видавничий 
дім «Гельветика», 2020. 
№ 1. С. 22-32.
Дробот К.В. 
Удосконалення 
теоретичної 
підготовленості 
спортсменів-початківців у 
циклічних видах спорту / 
Богуславська В., Глухов І., 
Дробот К., Пітин М. // 
Спортивна наука та 
здоров’я людини: 
Наукове електронне 
періодичне видання. – К., 
2020. - № 1(3). – С. 4-14.
Дробот К.В. Динаміка 
показників техніко-
тактичної  
підготовленості 
спортсменів на етапі 
спеціалізованої базової 
підготовки у панкратіоні. 
/ Пітин М., Согор О., 
Окопний А., Глухов І., 
Дробот К. //  Вісник 
Кам’янець-Подільського 
національного 
університету імені Івана 
Огієнка. Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини / 
[редкол.: Єдинак Г. А. 
(відп. ред.) та ін]. 
Кам’янець-Подільський: 
Видавець Панькова А. С. 
2020. Випуск 17. С. 51–58.
12.
1. Свідоцтво №100096 
Науковий твір «Методика 
комплексного контролю 
показників 
підготовленості студентів 
у процесі навчального 
плаванню»
14. Виконання обов’язків 
головного секретаря 
Чемпіонатів та Кубків 
Херсонської області та 
міста Херсона з плавання 
з 2019 року по теперішній 
час (кожний календарний 
рік по 2 змагання).
16.
Член Президії ХМГО 
«Федерація плавання м. 
Херсона»

132315 Самчинська 
Ярослава 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Комп'ютерних 
наук, фізики та 

математики

Диплом 
бакалавра, 

Херсонський 
державний 
технічний 

університет, рік 
закінчення: 2001, 

спеціальність: 
0501 Економіка і 
підприємництво, 

Диплом 
спеціаліста, 

14 ОК7 Сучасні 
інформаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

П.п 1, 2,3,5,10,12,13,14
1. Статті у виданнях, що 
входять до 
наукометричної бази 
Scopus:
1. Samchynska Y.B., Vinnyk 
M.O. Auditing services in 
evaluation of companies’ 
information systems and 
technologies efficiency. 
Актуальні проблеми 
економіки. – 2015 -№8 



Херсонський 
державний 
технічний 

університет, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

магістра, 
Херсонський 
державний 
технічний 

університет, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 056387, 
виданий 

16.12.2009, 
Атестат доцента 

12ДЦ 034142, 
виданий 

25.01.2013

(170) – с.380-388.
2. Y. Samchynska, M. 
Vinnyk. Decision Making in 
Information Technologies 
Governance of Companies 
Proc. 13-th Int. Conf. 
ICTERI 2017, Kyiv, 
Ukraine, May 15-18, 2017, 
CEUR-WS.org/Vol-1844, 
ISSN 1613-0073, P. 380-
387, online CEUR-
WS.org/Vol-
1844/10000096.pdf
Статті у виданнях, що 
входять до 
наукометричної бази Web 
of Science Core Collection:
1. М.І. Шерман, Я.Б. 
Самчинська. 
Інформаційно-довідкова 
система рідкісних та 
зникаючих видів тварин 
як засіб  формування  
цифрової компетентності 
майбутніх екологів. 
Інформаційні технології і 
засоби навчання. Том 72 , 
№4 (2019). С.121-135.
https://journal.iitta.gov.ua
/index.php/itlt/article/view
/2479 
DOI: 
https://doi.org/10.33407/it
lt.v72i4.2479
2. 1. Калінська, Т. 
Удосконалення аудиту 
доходів від страхової 
діяльності [Текст] / Т. 
Калінська, Я. Самчинська 
// Соціально-
економічний розвиток 
регіонів в контексті 
міжнародної інтеграції. – 
2015. - №17 (6) том 1. –  
С.92-98.
2. Samchynska Y. 
Оrganizational and 
Methodological Support for 
Evaluation of Companies’ 
IT Processes. 
Інформаційні технології в 
освіті: зб. наук. праць. 
Випуск 1 (38). – Херсон: 
ХДУ, 2019.  -  С. 51-59.
3. М. Шерман, Я.  
Самчинська, Є. Логвіна. 
Інформаційна система 
навчального 
призначення для 
підготовки екологів в 
Україні. Електронне 
фахове видання 
«Відкрите освітнє е-
середовище сучасного 
університету», 
спецвипуск «Нові 
педагогічні підходи в 
STEAM освіті». 2019, 
с.287-299.
4. Шерман М.І., 
Самчинська Я.Б., 
Кужелюк Н.І. 
Проектування веб-
ресурсу з вивчення 
платформи Arduino для 
інженерів-програмістів з 
рівнем вищої освіти 
«магістр» Міжвузівський 
збірник "НАУКОВІ 
НОТАТКИ" (за галузями 
знань «Технічні науки»). 
Луцьк, 2019. Випуск №67. 
С.168-175
5. М.І. Шерман, Я.Б. 
Самчинська. 
Інформаційно-довідкова 
система рідкісних та 
зникаючих видів тварин 
як засіб  формування  
цифрової компетентності 
майбутніх екологів. 
Інформаційні технології і 



засоби навчання. Том 72, 
№4 (2019). С.121-135      
DOI: 
https://doi.org/10.33407/it
lt.v72i4.2479
Sherman M., Samchynska 
Y., Kuzheliuk N. Designing 
a web resource for studying 
the  ARDUINO platform as 
a means of generating the 
professional competence of  
future  engineers-
programmers with a higher 
education level  "master". 
Information Technologies 
in Education. 2019. № 3 
(40). P. 28-37.
3. 1. Самчинська Я.Б., 
Шерман М.І. 
Інформаційні технології: 
практичний курс. 
Навчальний посібник; 
рекомендовано Вченою 
радою Херсонського 
державного університету 
(протокол №9 від 
26.02.2018р.) Херсон, 
2018. Режим доступу: 
https://drive.google.com/o
pen?
id=14oTatMdu4hNBSJgm
HowVVm9BBSVLQ8NV
2. M. Sherman, 
Y.Samchynska. Cpomputer 
means to form professional 
competence of future 
ecologists and biologists in 
Ukraine. Innovative 
scientific researches: 
European development 
trends and regional aspect. 
– 1st ed. – Riga, Latvia : 
“Baltija Publishing”, 2020. 
– 492 p.
ISBN: 978-9934-588-38-9
DOI: 
https://doi.org/10.30525/9
78-9934-588-38-9
5. 1. Участь в 
міжнародному науковому 
проекті MASTIS 
(ERASMUS+) 
“Establishing Modern 
Master-level Studies in 
Information Systems”, 
2015 – 2019, очна та 
дистанційна форма 
участі. Результати: 
удосконалення 
магістерської програми в 
галузі інформаційних 
систем відповідно до 
вимог бізнесу; 
модернізація поточного 
навчального плану з 
Інформаційних систем.
2. Проєкт CCAP Alumni 3-
G діджиталізація у ХДУ: 
«Діджиталізація третього 
покоління», 2020р.
10. Помічник декана 
факультету фізики, 
математики та 
інформатики з наукової 
роботи 2017р., 2018р.
Куратор  академічної 
групи (три групи 
магістрантів у 2018-
2019н.р. та 2019-2020 
н.р.; одна група студентів 
спеціальності 
«Програмна інженерія» у 
2018-2019н.р.;)
Член ревізійної комісії 
профспілки 
співробітників ХДУ (з 
2015 по 2020рр. )
12. Свідоцтво про 
реєстрацію авторського 
права на твір №80899, 
дата реєстрації 
13.08.2018. Самчинська 



Я.Б., Калінська Т.А. 
Монографія «Аудит 
страхових компаній: 
теорія, організація, 
методика».
Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір 
№84162, дата реєстрації 
08.01.2019. Шерман Є.М., 
Шерман М.І., Самчинська 
Я.Б.Наукова стаття  
«Компонентний аналіз 
розвитку підприємств 
харчової промисловості 
Херсонської області».
Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір 
№86533, дата реєстрації 
04.03.2019. Самчинська 
Я.Б. Навчально-
методичний посібник 
«Практичний курс 
інформатики для 
економістів».
Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір 
№93302, дата реєстрації 
21.10.2019. Самчинська 
Я.Б. Наукова стаття 
“Organizational and 
Methodological Support for 
Evaluation of Companies’ 
IT-Processes”
Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір 
№93303, дата реєстрації 
21.10.2019. Самчинська 
Я.Б. Наукова стаття 
“Управління 
інформаційними 
технологіями – 
критичний бізнес-процес 
компаній”.
13. Наявність виданих 
конспектів 
лекцій/практикумів/мето
дичних 
вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування на сайті 
KSUonline:
1. Інформаційні 
технології в галузі (для 
студентів соціально-
психологічного 
факультету та Іноземної 
філології)  
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=1330
2. Менеджмент проектів 
ПЗ 
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=1331
3. Інформатика і 
системологія  
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=1332
4. Інформатика 
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=1063
5. Управління 
інформаційними 
технологіями 
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=5
6. Макроекономічний 
аналіз 
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=1005
7. Інформаційні системи 
в соціально-правовій 
сфері (заочна форма 
навчання) 
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=2352
8. «Інформаційні 
технології в галузі»  для 
студентів спеціальності 
«Середня освіта (Історія)» 
(заочна форма навчання) 
http://ksuonline.kspu.edu/
course/view.php?id=2456 



9. Історія економіки та 
економічних вчень 
http://ksuonline.kspu.edu/
enrol/index.php?id=1067   
14. Робота у складі журі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт у 2018-2019 н.р. зі 
спеціальності «Інженерія 
програмного 
забезпечення», наказ 
№400-32 від 19.04.2019 
р. Київського 
національного 
університету імені Тараса 
Шевченка.

328437 Омельчук 
Сергій 
Аркадійович

Професор, 
Суміщення

Української й 
іноземної 

філології та 
журналістики

Диплом доктора 
наук ДД 004102, 

виданий 
26.02.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023333, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат доцента 

12ДЦ 019110, 
виданий 

18.04.2008

23 ОК8 Академічна 
доброчесність

Омельчук С.А. брав 
участь у проєкті 
«Ініціатива академічної 
доброчесності та якості 
освіти» (Academic 
Integrity and Quality 
Initiative – Academic IQ), 
що реалізується 
Американськими Радами 
з міжнародної освіти за 
сприяння Посольства 
США в Україні (Відділу 
преси, освіти та 
культури), Міністерства 
освіти і науки України та 
Національного агентства 
із забезпечення якості 
вищої освіти у 2020-2022 
рр. відібрано 60 
університетів.
 Має сертифікат учасника 
заходу «Академічна 
доброчесність у системі 
внутрішнього 
забезпечення якості 
освіти в університетах» у 
рамках проєкту 
«Ініціатива академічної 
доброчесності та якості 
освіти» (23 – 27 
листопада 2020 року, 
Київ, Україна)  
https://academiq.org.ua/u
niversytety-uchasnyky-
academic-iq/ 
Має публікацію: 
Омельчук С. Тестування 
як метод педагогічної 
діагностики набутих у 
здобувачів вищої освіти 
компетентностей з 
академічної 
доброчесності. Scientific 
and pedagogic internship 
“Organization of 
educational process in the 
field of pedagogical and 
psychological sciences in 
Ukraine and RU countries”: 
Internship proceedings, 
November 16 – December 
28, 2020. Wloclawek 
:Izdevnieciba «Baltija 
Publishing», 2020. Р. 105–
111. 
http://www.omelchuk.ks.u
a/uk/
В Херсонському 
державному університеті 
очолює комісію з питань 
академічної 
доброчесності (наказ від 
04 листопада 2020 
№1092-Д) 
http://www.kspu.edu/Info
rmation/Academicintegrity.
aspx
1. Омельчуку С. А. разом 
із керівницею відділу 
забезпечення якості 
освіти Бистрянцевою А. 
М. розробляє  проєкт 
змін (Наказ від 
30.12.2020 № 1313-Д ) до 
Положення про 
академічну доброчесність 



учасників освітнього 
процесу Херсонського 
державного університету 
(наказ від 02.02.2018 № 
76-Д), Положення про 
Комісію з питань 
академічної 
доброчесності 
Херсонського державного 
університету (наказ від 
02.02.2018 № 77-Д), 
передбачивши роботу 
уповноважених комісій 
на факультетах (груп 
сприяння академічній 
доброчесності, 
одноразово сформованих 
комісій із академічної 
доброчесності), які 
забезпечуватимуть 
популяризацію 
принципів академічної 
доброчесності, 
упровадження їх в 
освітньо-наукову 
діяльність, а також 
виконуватимуть 
наглядову та 
контролюючу функції. 
2. Розробник положення 
про академічну 
доброчесність учасників 
освітнього процесу 
Херсонського державного 
університету; 
http://www.kspu.edu/Info
rmation/Academicintegrity.
aspx 

П.П. 
2,3,7,8,9,10,11,14,15,16,17
2. 1. Омельчук С. 
Семантико-категорійний 
потенціал лексеми 
поклика́ння: 
лексикографічний, 
етимологічний і 
парадигматичний 
підходи. Південний архів 
(філологічні науки): зб. 
наук. пр. 2020. Вип. 
LXXХІ. С. 19–28.
2. Омельчук С. Мистецькі 
колективоніми 
Херсонщини: особливості 
структурування, творення 
й функціювання. 
Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія 
«Лінгвістика». 2019. Вип. 
35. С. 57–62.
3. Омельчук С., Хомуліна 
І. Організація вербальних 
засобів сучасного 
українського рекламного 
повідомлення на 
лексичному рівні: 
екстралінгвальні 
чинники. Південний 
архів (філологічні науки): 
зб. наук. пр. 2019. Вип. 
LXXVІIІ. С. 19–23.
4. Омельчук С. Поняттєва 
співвіднесеність 
лінгводидактичних 
термінів «робота з 
текстом» і «робота над 
текстом» / Сергій 
Омельчук // Наука і 
освіта. – 2018. – №4. – С. 
56–64.
5. Омельчук С. 
Прийменники через і з у 
складі словоформ на 
позначення дефісного 
правопису слів. 
Українська мова. 2017. № 
1. С. 59–69.
6. Омельчук С. 
Нормативне вживання в 
науковому 



лінгводидактичному 
дискурсі віддієслівних 
іменників на -ння. 
Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія 
«Лінгвістика»: зб. наук. 
пр. Херсон: Вид-во ХДУ, 
2017. Вип. 27. С. 39–49.
7. Омельчук С. 
Національна мовна 
традиція в мовознавчій 
спадщині Олександра 
Рибалка. Мова і культура. 
Київ: Вид. дім Дмитра 
Бураго, 2016. Вип. 19. Т. 
II. С. 373–382.
8. Омельчук С. Реалізація 
сучасних мовознавчих 
тенденцій у змісті 
сертифікаційних робіт з 
української мови і 
літератури у форматі 
ЗНО-2016: нормативний 
аспект. Проблеми 
сучасного підручника: зб. 
наук. праць / ред. кол.; 
голов. ред. – О. М. 
Топузов. Київ: Пед. 
думка, 2016. Вип. 17. С. 
313–329.
3. 1. Омельчук С., Блажко 
М. Правописний 
практикум з української 
мови. Норми нової 
редакції «Українського 
правопису»: навч. посіб. 
Київ: Грамота, 2020. 224 
с.
2. Омельчук С. А., 
Романенко Ю. О. Уроки 
української мови для 11 
класу: навч. посіб. Київ: 
Дивослово, 2020. 286 с.
3. Омельчук С. Сучасна 
українська 
лінгводидактика: норми в 
термінології і мовна 
практика фахівців: 
монографія. Київ: Вид. 
дім «Києво-Могилянська 
академія», 2019. 356 с.
4. Омельчук С. А. Уроки 
української мови для 9 
класу: навч. посіб. Київ: 
Дивослово, 2018. 264 с.
5. Омельчук С. А. Уроки 
української мови для 8 
класу: навч. посіб. Київ: 
Дивослово, 2017. 248 с.
6. Пентилюк М. І., 
Омельчук С. А., 
Гайдаєнко І. В., 
Ляшкевич А. І. 
Українська мова: підруч. 
для 8 класу загальноосвіт. 
навч. закладів / за заг. 
ред. М. І. Пентилюк. 
Харків: Ранок, 2016. 272 с.  
7. Омельчук С. А. Уроки 
української мови для 7 
класу: навч. посіб. Київ: 
Дивослово, 2016. 256 с.
7. Експерт секції 19 
«Педагогіка, психологія, 
проблеми молоді та 
спорту» Наукової ради 
МОН України (наказ 
МОН України від 
20.06.2019 № 859)
8. Керівник і виконавець 
науково-дослідної роботи 
«Український 
лінгводидактичний 
дискурс: нормативний 
аспект» (державний 
реєстраційний № 
0116U006610) (2016–2019 
рр.).
Член редакційної колегії 
збірника наукових праць 
Херсонського державного 



університету “Південний 
архів” (Філологічні 
науки)
Член редакційної колегії 
збірника наукових праць 
Херсонського державного 
університету «Педагогічні 
науки».
9. Голова журі ІІІ 
(обласного) етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української 
мови й літератури (2016-
2019 рр.).
Голова журі ІІ 
(обласного) етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої 
академії наук України 
(2020 р.).
Керівництво учнями, що 
посіли перше місце на III 
етапі Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів 
Національного центру 
«МАН» (відділення 
«Мовознавство, секція 
«Українська мова»):
2017 рік – «Формально-
граматична й семантична 
валентність у реченнєвій 
структурі рекламних 
гасел 10-х рр. ХХІ ст.» 
(учениця Херсонського 
Академічного ліцею імені 
О. Мішукова при ХДУ 
ХМР Сторубльовцева 
Олександра).
2018 рік – «Вербальні  
засоби українського 
рекламного 
повідомлення» (учениця 
Херсонського 
Академічного ліцею імені 
О. Мішукова при ХДУ 
Херсонської міської ради 
Хомуліна Ілона).
10. Декан факультету 
іноземної філології (2015-
2016 рр.)
Проректор з наукової 
роботи університету (з 
2016 р. по січень 2020 р.).
Проректор з наукової 
роботи і розвитку 
університету (з січня 
2020 р. по лютий 2020 
р.).
Перший проректор 
університету (з лютого 
2020 р. по теперішній 
час).
11. Член двох постійно 
діючих спеціалізованих 
учених рад: 
Д 67.051.03 зі 
спеціальності 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (українська 
мова, російська мова) 
Херсонський державний 
університет
Д 26.133.05 13.00.02 – 
теорія та методика 
навчання (українська 
мова) Київський 
університет імені Бориса 
Грінченка

Офіційний опонент:
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(українська мова):
Грона Н.В. «Система 



підготовки студентів 
педагогічного коледжу до 
формування у молодших 
школярів текстотворчих 
умінь» у спеціалізованій 
ученій раді Д 26.133.05 у 
Київському університеті 
імені Бориса Грінченка 
(2018 рік)
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата педагогічних 
наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(українська мова):
Семенів Н.Л. 
«Лінгводидактичні 
засади створення і 
використання 
електронного підручника 
української мови для 5 
класу (на матеріалі 
розділів: Фонетика. 
Орфоепія. Графіка. 
Орфографія)» в 
спеціалізованій ученій 
раді К 26.133.05 у 
Київському університеті 
імені Бориса Грінченка 
(2019 рік)
Шкавро В.В. «Методика 
тестового контролю 
навчальних досягнень 
майбутніх учителів 
української мови і 
літератури з мовознавчих 
дисциплін» в 
спеціалізованій ученій 
раді К 26.133.05 у 
Київському університеті 
імені Бориса Грінченка 
(2019 рік)
Божко О. П. “Формування 
текстотвірних умінь учнів 
основної школи в процесі 
вивчення синтаксису 
складного речення” в 
спеціалізованій ученій 
раді Д 67.051.03 ХДУ 
(2017 рік)
Діденко Н.М. «Методика 
позакласної роботи з 
української мови у 
процесі профільного 
навчання» в 
спеціалізованій ученій 
раді К 26.133.05 у 
Київському університеті 
імені Бориса Грінченка 
(2016 рік).
14. Голова галузевих 
конкурсних комісій 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт із «Загальної та 
соціальної психології» та 
«Гендерних досліджень» 
(Херсонський державний 
університет) (2018-2020 
рр.).
Член журі:
- ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
української мови (2014 р., 
Харківський 
національний 
педагогічний університет 
імені Г. Сковороди); 
- Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
української мови, 
літератури (у т.ч. 
методики їх викладання) 
(2014 р., Кам’янець-
Подільський 
національний університет 
імені І. Огієнка).
15. 1. Омельчук С. Нова 
українська школа – діалог 
з Василем 



Сухомлинським. Вища 
школа. 2018. № 5–6. С. 
103–105.
2. Омельчук С. Наукове і 
ненаукове в проекті нової 
редакції Українського 
правопису 2018 року / 
Сергій Омельчук // 
Українська мова і 
література в школах 
України. – 2018. – № 11. – 
С. 3–6.
3. Омельчук С. 
Відмінність у значенні 
лінгводидактичних 
термінів «робота з 
текстом» і «робота над 
текстом» / Сергій 
Омельчук // Дивослово. – 
2018. – № 4. – С. 31.
4. Омельчук С. 
Херсонський державний 
університет у контексті 
вітчизняної та 
європейської вищої 
освіти / Сергій Омельчук 
// Вища школа. – 2017. – 
№ 10. – С. 119–123.
5. Омельчук С. Статус 
порушення норм 
позиційного чергування 
(Як рахувати такі 
помилки в учнівських 
роботах). Дивослово. 
2017. № 11. – С. 7.
16. Дійсний член 
Української академії 
акмеології.
Член Усеукраїнської 
асоціації викладачів 
української мови і 
літератури.
Керівник секції з питань 
міжнаціональних 
відносин, культури, 
науки, освіти, молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту, 
курортно-туристичної 
діяльності Наукової ради 
при Херсонській обласній 
раді.
17. Учитель української 
мови й літератури 
Херсонської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 46 
Херсонської міської ради.
Директор, учитель 
української мови й 
літератури (за 
сумісництвом) 
Херсонської 
багатопрофільної гімназії 
№ 20 імені Бориса 
Лавреньова Херсонської 
міської ради.
За час роботи 
встановлено 
кваліфікаційну категорію 
„спеціаліст вищої 
категорії” й присвоєно 
педагогічне звання 
«вчитель-методист».

101467 Ушкаренко 
Юлія 
Вікторівна

Професор, 
Основне 
місце роботи

Бізнесу і права Диплом 
спеціаліста, 

Херсонським 
державним 

сільськогосподар
ський інститут, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

7.050106 Облік і 
аудит, Диплом 

спеціаліста, 
Одеська 

національна 
юридична 

академія, рік 

20 ОК9 Теоретична 
економіка 

П.1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 16, 18
1.     1. Ушкаренко Ю.В. 
Оптимізація 
використання прибутку 
сільськогосподарськими 
виробничими 
кооперативами / Ю.В. 
Ушкаренко  // Актуальні 
проблеми економіки. – 
2016. – № 1(175). – С. 129-
136. http://eco-
science.net/downloads.htm
l (Публікація в Scopus).
      2. Outsourcing in 
International Economic 



закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
060101 

Правознавство, 
Диплом доктора 
наук ДД 008620, 

виданий 
06.10.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012114, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат доцента 

ДЦ 008244, 
виданий 

23.10.2003, 
Атестат 

професора 12ПP 
008739, виданий 

31.05.2013

Relations / Y. Bilan, V. 
Nitsenko, I. Ushkarenko, A. 
Chmut, and O. Sharapa / 
Montenegrin Journal of 
Economics, Vol. 13, No. 3, 
(2017), 175-185. 
http://www.mnje.com/sites
/mnje.com/files/175-
185__bilan_et_al.pdf  
(Публікація в Scopus).
      3. Sakovska O. Socio-
economic institutions for 
development of 
cooperation / Sakovska O.,  
Shpykuliak O.,  
Ushkarenko I., Chmut A. // 
Financial and credit 
activity:  problems of 
theory and practice . – 
2018. –  Vol 4.№ 27. – Р. 
513-521. (Публікація в 
Web of Science).
      4. Sergii Tsygankov 
Investigation of he process 
of fermentation of 
recovered whey-malt
mixtures / Sergii 
Tsygankov, Viktor 
Ushkarenko, Olena Grek, 
Olena Krasulya, Iuliia 
Ushkarenko, Alla 
Tymchuk, Olena 
Onopriichuk, Oleksandr 
Savchenko// Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies. − 
2018. − Vol. (5), №11(95).  
− Р. 21-29. (Публікація в 
Scopus).
      5.  Ushkarenko І., 
Soloviov A. World 
Economic Order: Evolution 
of the Cooperative Sector. 
(2020) World Economic 
Order: Evolution of the 
Cooperative Sector. 
Philosophy and Cosmology, 
Volume 25, 139-152. 
(Публікація в Web of 
Science).
         6. Nina Shashkova, 
Iuliia Ushkarenko, Andrii 
Soloviov, Oleksii Osadchyi, 
Vitalii Nitsenko. Behavioral 
segmentation of baby food 
consumers: risk areas, 
possible solutions. The case 
of Ukraine. European 
journal of Sustainable 
Development (2021), 10, 1, 
349-364. (Публікація в 
Scopus).
2.     1. Ушкаренко Ю.В. 
Support of integrational 
processes in food  
production / Ю.В. 
Ушкаренко // Глобальні 
та національні проблеми 
економіки – 2015. – Вип. 
№7. – С. 512-514.                                         
      2. Ушкаренко Ю.В. 
Досвід функціонування 
виробничої кооперації в 
сільському господарстві 
зарубіжних країн / Ю.В. 
Ушкаренко // Глобальні 
та національні проблеми 
економіки. – 2016. – Вип. 
№11. – С. 421-426. 
(електронне фахове 
видання)       
      3. Ушкаренко Ю.В. 
Сучасний стан і розвиток 
системи 
сільськогосподарської 
кооперації Німеччини в 
контексті процесів 
інтеграції ЄС і 
глобалізації / Ю.В. 
Ушкаренко, О.Д. Осадчий  
// Економіка та 
суспільство.  – 2016. – № 



5.– С. 43-51.  (електронне 
фахове видання)                                                    
      4. Ушкаренко Ю.В. 
Особливості формування 
економічного потенціалу 
підприємств у сучасних 
умовах / Ю.В. Ушкаренко 
// Вісник аграрної науки 
причорномор’я. – 2017. – 
Вип. 1(93). – С. 38-46.
      5. Ушкаренко Ю.В. 
Синергетичний ефект 
кооперативної системи 
взаємодії /   Ю.В. 
Ушкаренко //Науковий 
вісник Херсонського 
державного університету. 
Серія Економічні науки. – 
2017. – Вип. 27. Ч.1. – С. 
19-21.
      6. Ушкаренко Ю.В. 
Особливості формування 
кооперативного сектору 
на основі системного 
підходу /   Ю.В. 
Ушкаренко // Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ», №4. – 
2018. – С. 91-95.
      7. Ушкаренко Ю.В. 
Оцінка синергетичного 
ефекту кооперативної 
взаємодії виробників 
органічної продукції  /   
Ю.В. Ушкаренко // 
Глобальні та національні 
проблеми економіки. – 
2018. – Вип. №23. – С. 
330-334. Режим доступу: 
http://global-
national.in.ua/issue-23-
2018
      8. Ушкаренко Ю.В. 
Креативні кластери як 
форма кооперації  в 
креативних індустріях 
європейського 
союзу/Ю.В. Ушкаренко, 
А.В. Чмут, К.М. Синякова    
// Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія 
Економічні науки. – 2019. 
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Економічні науки. – 2019. 
– Вип. 36.  – С. 26-31.
9. Ушкаренко Ю.В., Чмут 
А.В., Соловйов А.І. 
Переваги кооперативної 
взаємодії під час 
виробництва та експорту 
органічної продукції.  
Підприємництво та 
інновації. 2020. Випуск 
11, ч 2. С.44-50.
10. Ушкаренко Ю.В., 
Соловйов А.І., Чмут А.В. 
Особливості формування 
системи кооперативних 
відносин в 
агропромисловому 
виробництві. Науковий 



вісник Херсонського 
державного 
університету.2020.Вип.38.
С. 51-56.
3.      1. Ушкаренко Ю.В. 
Теоретичні основи і 
прикладні проблеми 
управління 
конкурентоспроможним 
потенціалом підприємств 
харчової промисловості: 
монографія  / Ю.В. 
Ушкаренко, М.О. Шульга. 
– Херсон: вид-во ПП 
Вишемирський В.С., 2015. 
– 224.  ISBN 978-617-
7273-21-8
      2. Економіка 
південного регіону: 
проблеми, стратегії, 
моніторинг: колективна 
монографія / за заг.ред. 
д.е.н., проф. Ушкаренко 
Ю.В. – Херсон: ПП 
Вишемирський В.С., 2017. 
– 216 с. ISBN 978-617-
7273-86-7
      3. Iuliia Ushkarenko  
Institutional Approach to 
Determining of the 
Cooperation
Competitiveness / Amit 
Goel,  Olexandr 
Ulyanchenko, Liudmyla 
Lomovkykh, Iuliia 
Ushkarenko, Olena 
Trokhymets/  Changing 
Paradigm in Economics
& Management System  −  
ABS books delhi-110086, 
2020. −  186 р.  ISBN 978-
83-952465-3-1
Yulia Ushkarenko, Andriy 
Solovyov, Nataliia Kusyk, 
Abbas
4. Mardani Heoretic-
conceptual bases of
management of modern 
agrarian
production structures /  
Management of
agrarian production 
structures in the conditions 
of globalization processes. 
A monograph.
-Odessa - Kyiv − Skudai-
Johor − Olsztyn: 
Bookmarked Publishing & 
Editing, 2019. − Bibliogr.
–Iliustr. − 218 p.
5. Iuliia  Ushkarenko 
Сooperative as the highest 
organizational form 
agricultural cooperatives / 
Розвиток підприємства в 
умовах нестабільного 
зовнішнього середовища: 
управління, реалізація та 
перспективи монографія 
/ за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М.В. – Херсон: 
ФОП Вишемирський В.С., 
2019. – С. 38-49.
6. Ушкаренко Ю.В., Чмут 
А.В.  Інтеграція та 
кооперація в креативних 
галузях / Розвиток 
підприємства в умовах 
нестабільного 
зовнішнього середовища: 
управління, реалізація та 
перспективи монографія 
/ за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М.В. – Херсон: 
ФОП Вишемирський В.С., 
2019. – С. 19-27.
7. Соловйов А. І., 
Ушкаренко Ю. В., 
Осадчий О. Д. 
Особливості формування, 
розвитку й управління 
аграрних виробничих 



структур в умовах 
організаційно-
економічних змін / 
Теорія, методологія і 
практика господарсько-
фінансової діяльності
підприємств: колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая», 2019. С. 20-26.
4. Наукове керівництво 
дисертаційною роботою:
2015 р. Шульга М.О. 
отримала диплом 
кандидата економічних 
наук зі спеціальності 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами за 
видами економічної 
діяльності;
 2016 р. Шерман Є.М. 
отримав диплом  
кандидата економічних 
наук зі спеціальності 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами за 
видами економічної 
діяльності.
8. Керівник НДР 
«Формування науково-
практичних засад 
ефективного розвитку та 
управління економічною 
діяльністю підприємств в 
умовах зміцнення 
зовнішньоекономічних 
зв’язків» 0117U005022.
Член редколегії фахових 
журналів: Науковий 
вісник Херсонського 
державного університету 
Серія «Економічні 
науки» (Херсонський 
державний університет), 
Modern Economics 
(Миколаївський 
національний аграрний 
університет), Науковий 
вісник Херсонського 
державного університету. 
Серія «Географічні 
науки» (Херсонський 
державний університет).
9. Робота у складі журі 
II−III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких 
робіт учнів − членів 
Малої академії наук.
10. В.о. завідувачки 
кафедри економіки, 
менеджменту та 
адміністрування.
11. Член спеціалізованої 
вченої ради Д 38.806.01 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) економічних 
наук за спеціальностями 
08.00.03 «Економіка та 
управління національним 
господарством», 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» та 08.00.05 
«Розвиток продуктивних 
сил і регіональна 
економіка» у 
Миколаївському 
національному аграрному 
університеті. 
 Член спеціалізованої 
вченої ради Д 67.052.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 



захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» у 
Херсонському 
національному 
технічному університеті.
Офіційний опонент на 
захисті кандидатської 
дисертації:  Лугова О.І. 
Формування та 
використання 
економічного потенціалу 
підприємств з 
розвинутим свинарством: 
08.00.04 / 
Миколаївський 
національний аграрний 
університет – 2017 р.
13. 1. Ушкаренко Ю.В. 
Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни Вступ до 
спеціальності 
«Міжнародні економічні 
відносини» для студентів 
спеціальності 292 
Міжнародні економічні 
відносини, ступеня вищої 
освіти «бакалавр» [Текст] 
/ Ю.В. Ушкаренко, А.В. 
Чмут. – Херсон, 2018. – 
34 с. ISBN 978-617-7783-
41-0 (електронне 
видання)
2. Ушкаренко Ю.В. 
Словник основних 
термінів і понять з 
мікроекономіки для 
студентів спеціальностей 
051 Економіка, 073 
Менеджмент, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність, 072 Фінанси 
банківська справа та 
страхування ступеня 
вищої освіти «бакалавр» 
[Текст] / Ю.В. 
Ушкаренко, А.В. Чмут. – 
Херсон, 2018. – 31 с. ISBN  
978-617-7783-42-7 
(електронне видання)
3. Тематично-
термінологічний словник 
з дисципліни 
«Національні моделі 
економічних систем  для 
студентів спеціальності  
051 Економіка  ступеня 
вищої освіти «магістр» 
[Текст] / Ю.В. 
Ушкаренко, А.В. Чмут. – 
Херсон, 2019. – 40 с. ISBN 
978-617-7783-40-3 
(електронне видання)
4. Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни «Міжнародні 
економічні відносини» 
для студентів 
спеціальностей
 292 Міжнародні 
економічні відносини, 
073 Менеджмент ступеня 
вищої освіти «бакалавр» 
[Текст] / Ю.В. 
Ушкаренко, А.В. Чмут. – 
Херсон, 2020. – 56 с. ISBN 
978-617-7783-75-5 
(електронне видання)
Затверджено вченою 
радою ХДУ від 27.04.2020 
р. №10
5. Словник основних 
термінів і понять з 



дисципліни «Регіональна 
економіка» для студентів 
спеціальностей  072 
«Фінанси, банківська 
справа та страхування», 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», 073 
«Менеджмент», 242 
«Туризм» ступеня вищої 
освіти «бакалавр» [Текст] 
/ Ю.В. Ушкаренко  – 
Херсон, 2020. – 45 с. ISBN 
978-617-7783-77-9 
(електронне видання)
Затверджено вченою 
радою ХДУ від 27.04.2020 
р. №10
6. Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни 
«Національна економіка» 
для студентів 
спеціальності 051 
Економіка, 292 
Міжнародні економічні 
відносини ступеня вищої 
освіти «бакалавр» [Текст] 
/ Ю.В. Ушкаренко, А.В. 
Чмут, А.І. Соловйов  – 
Херсон, 2020. – 37 с. ISBN 
978-617-7783-76-2 
(електронне видання)
Затверджено вченою 
радою ХДУ від 27.04.2020 
р. №10
7. Ушкаренко 
Ю.В.Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни «Міжнародна 
економічна діяльність 
України» для студентів 
спеціальності  292 
Міжнародні економічні 
відносини рівня вищої 
освіти «бакалавр» [Текст] 
/ Ю.В. Ушкаренко, А.І. 
Соловйов, А.В. Чмут, В.О. 
Гурова. – Херсон, 2020. – 
57 с. ISBN 978-617-7941-
11-7 (електронне 
видання). Затверджено 
вченою радою ХДУ від 
30.11.2020 р. №5.
8. Ушкаренко Ю.В. 
Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни «Теоретична 
економіка» для студентів 
спеціальностей 051 
«Економіка», 292 
«Міжнародні економічні 
відносини», 072 
«Фінанси, банківська 
справа та страхування», 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», 073 
«Менеджмент», 241 
«Готельно-ресторанна 
справа»,  242 «Туризм» 
рівня вищої освіти 
«бакалавр» [Текст] / Ю.В. 
Ушкаренко, А.І. 
Соловйов, А.В. Чмут, В.О. 
Гурова. – Херсон, 2020. – 
44 с.
ISBN 978-617-7941-12-4 
(електронне видання). 
Затверджено вченою 
радою ХДУ від 30.11.2020 
р. №5.
14. Керівництво 
студентом Зеленським 
М.М.,  який зайняв 
призове місце (III) на II 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (2018 р.).
Керівництво студенткою 
Камбуровою Ю.І., яка 
зайняла призове місце 



(III) на II етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт (2020 р.).
Керівництво проблемною 
групою «Актуальні 
проблеми світової і 
національної економіки».
16. Член Української 
Асоціації з розвитку 
менеджменту та бізнес-
освіти (УАРМБО), 
Свідоцтво № 444 від 
15.02.2019.
18. Надання 
консультаційних послуг 
ФОП «Гончарук О.П.»

Госпдоговірна НДР 
№12/2018 «Розробка 
інтегрованої 
інфокомунікаційної 
системи управління 
операційними бізнес-
процесами у ПП 
«Соболєв Д.П.», 2018 рік, 
виконавець, 4500 грн.

154773 Ковальов 
Віталій 
Валерійович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Бізнесу і права Диплом 
спеціаліста, 

Херсонський 
державний 
технічний 

університет, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
050104 Фінанси і 
кредит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 029338, 
виданий 

08.06.2005, 
Атестат доцента 

12ДЦ 018992, 
виданий 

18.04.2008

22 ОК25 Гроші та 
кредит

П.П. 3,8,10,13,16,18
3) 1. Ковальов В.В.  
Теоретичні аспекти 
державного регулювання 
економічного зростання / 
В.В. Ковальов, О.М. 
Федорчук, К.В. 
Мельникова // Стратегія 
економічного розвитку: 
держава, регіон, 
підприємництво: 
колективна монографія / 
За ред. К.С. 
Шапошникова та ін. У 2 
томах. – Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – Т.2. 
– С. 23-34.
2. Ковальов В.В. 
Корпоративне управління 
як передумова 
економічного зростання  
/ В.В. Ковальов О.М. 
Федорчук, К.В. 
Мельникова // 
Корпоративне управління 
процеси, стратегії, 
технології: колективна 
монографія / За ред. К.С. 
Шапошникова та ін.  – 
Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – С. 
198-212.
3. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Прогнозування потреби у 
матеріально-технічних 
ресурсах для підприємств 
виробничої 
інфраструктури 
аграрного сектору / 
Моніторинг 
інфраструктури аграрної 
сфери: Теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 
конкурентоспроможності 
підприємств: монографія 
[Ковальов В.В.  та ін.] - 
Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 
347-354. 
4. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М., 
Олексенко С.О. 
Економіка південного 
Регіону: проблеми, 
стратегії, моніторинг: 
колективна монографія 
[Федорчук О.М., Ковальов 
В.В., Олексенко С.О. та 
ін.] - Херсон: Видавничий 
дім Гельветика, 2017. – С. 
137-160. 
5. Ковальов В.В.,  



Федорчук О.М. 
Продуктивність праці на 
підприємстві та резерви її 
підвищення [Ковальов 
В.В. та ін.] Сучасний стан 
та пріоритети розвитку 
системи обліку, 
оподаткування й аналізу 
виробничо-економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання 
агропромислового 
сектору економіки: 
[колективна монографія] 
/ за заг. ред. Л.О. 
Мармуль. – Херсон: 
Айлант, 2018. – С. 226-
235.
6. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М.  
Інвестиційна 
привабливість та методи 
її оцінки / Теорія, 
методологія і практика 
обліку, оподаткування й 
аналізу виробничо-
економічної діяльності 
суб’єктів агробізнесу та 
сільських територій: нові 
реалії та перспективи в 
умовах інтеграційних 
процесів: [колективна 
монографія] / за заг. ред. 
Мармуль Л. О. ― Херсон: 
Айлант, 2020. – С.259-
270.

8) Відповідальний 
виконавець теми № 
0117U003286 
«Теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 
конкурентоспроможного 
розвитку підприємств 
регіону»

10) Керівник практики 
факультету економіки і 
менеджменту

13) Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
для проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Фінанси” для студентів 
ступеня вищої освіти  
«бакалавр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). Херсон: 
2019. - 39 с.
1. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
до проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Фінансовий аналіз” для 
студентів ступеня вищої 
освіти «бакалавр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). - Херсон: 
2019. - 16 с.
2. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
до проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Конкурентоспроможніст
ь підприємства” для 



студентів ступеня вищої 
освіти «магістр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). Херсон: 
2019. - 16 с.
3. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
до виконання 
розрахунково-графічної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
“Конкурентоспроможніст
ь підприємства для 
студентів ступеня вищої 
освіти «магістр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 051 
Економіка (Економіка 
підприємства). Херсон: 
2019. - 14 с.
4. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації 
для проведення 
семінарських 
(практичних) занять з 
навчальної дисципліни 
“Фінанси” для студентів 
ступеня вищої освіти  
«бакалавр» денної 
(заочної) форми 
навчання для 
спеціальності 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. Херсон: 2019. - 
39 с.
5. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Методичні рекомендації з 
дистанційного навчання 
до проведення 
семінарських занять з 
навчальної дисципліни 
«Банківські операції» для 
здобувачів ступеня вищої 
освіти «бакалавр» (денної 
та заочної форми 
навчання) для 
спеціальності 072 – 
Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Херсон: 2020. – 30 с. 
Ковальов В.В., Федорчук 
О.М. Методичні 
рекомендації з 
дистанційного навчання 
до проведення 
семінарських занять з 
навчальної дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
здобувачів ступеня вищої 
освіти «бакалавр» (денної 
та заочної форми 
навчання) для 
спеціальності 051 – 
Економіка, 072 – 
Фінанси, банківська 
справа та страхування. 
Херсон: 2020. – 30 с.

16)  Член Української 
Асоціації з розвитку 
менеджменту та бізнес-
освіти 

18) Надання 
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Професор, 
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1.     1. Ушкаренко Ю.В. 
Оптимізація 
використання прибутку 



ський інститут, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

7.050106 Облік і 
аудит, Диплом 

спеціаліста, 
Одеська 

національна 
юридична 

академія, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 
Диплом доктора 
наук ДД 008620, 

виданий 
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Диплом 
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виданий 
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Атестат доцента 

ДЦ 008244, 
виданий 

23.10.2003, 
Атестат 

професора 12ПP 
008739, виданий 

31.05.2013

сільськогосподарськими 
виробничими 
кооперативами / Ю.В. 
Ушкаренко  // Актуальні 
проблеми економіки. – 
2016. – № 1(175). – С. 129-
136. http://eco-
science.net/downloads.htm
l (Публікація в Scopus).
      2. Outsourcing in 
International Economic 
Relations / Y. Bilan, V. 
Nitsenko, I. Ushkarenko, A. 
Chmut, and O. Sharapa / 
Montenegrin Journal of 
Economics, Vol. 13, No. 3, 
(2017), 175-185. 
http://www.mnje.com/sites
/mnje.com/files/175-
185__bilan_et_al.pdf  
(Публікація в Scopus).
      3. Sakovska O. Socio-
economic institutions for 
development of 
cooperation / Sakovska O.,  
Shpykuliak O.,  
Ushkarenko I., Chmut A. // 
Financial and credit 
activity:  problems of 
theory and practice . – 
2018. –  Vol 4.№ 27. – Р. 
513-521. (Публікація в 
Web of Science).
      4. Sergii Tsygankov 
Investigation of he process 
of fermentation of 
recovered whey-malt
mixtures / Sergii 
Tsygankov, Viktor 
Ushkarenko, Olena Grek, 
Olena Krasulya, Iuliia 
Ushkarenko, Alla 
Tymchuk, Olena 
Onopriichuk, Oleksandr 
Savchenko// Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies. − 
2018. − Vol. (5), №11(95).  
− Р. 21-29. (Публікація в 
Scopus).
      5.  Ushkarenko І., 
Soloviov A. World 
Economic Order: Evolution 
of the Cooperative Sector. 
(2020) World Economic 
Order: Evolution of the 
Cooperative Sector. 
Philosophy and Cosmology, 
Volume 25, 139-152. 
(Публікація в Web of 
Science).
         6. Nina Shashkova, 
Iuliia Ushkarenko, Andrii 
Soloviov, Oleksii Osadchyi, 
Vitalii Nitsenko. Behavioral 
segmentation of baby food 
consumers: risk areas, 
possible solutions. The case 
of Ukraine. European 
journal of Sustainable 
Development (2021), 10, 1, 
349-364. (Публікація в 
Scopus).
2.     1. Ушкаренко Ю.В. 
Support of integrational 
processes in food  
production / Ю.В. 
Ушкаренко // Глобальні 
та національні проблеми 
економіки – 2015. – Вип. 
№7. – С. 512-514.                                         
      2. Ушкаренко Ю.В. 
Досвід функціонування 
виробничої кооперації в 
сільському господарстві 
зарубіжних країн / Ю.В. 
Ушкаренко // Глобальні 
та національні проблеми 
економіки. – 2016. – Вип. 
№11. – С. 421-426. 
(електронне фахове 
видання)       



      3. Ушкаренко Ю.В. 
Сучасний стан і розвиток 
системи 
сільськогосподарської 
кооперації Німеччини в 
контексті процесів 
інтеграції ЄС і 
глобалізації / Ю.В. 
Ушкаренко, О.Д. Осадчий  
// Економіка та 
суспільство.  – 2016. – № 
5.– С. 43-51.  (електронне 
фахове видання)                                                    
      4. Ушкаренко Ю.В. 
Особливості формування 
економічного потенціалу 
підприємств у сучасних 
умовах / Ю.В. Ушкаренко 
// Вісник аграрної науки 
причорномор’я. – 2017. – 
Вип. 1(93). – С. 38-46.
      5. Ушкаренко Ю.В. 
Синергетичний ефект 
кооперативної системи 
взаємодії /   Ю.В. 
Ушкаренко //Науковий 
вісник Херсонського 
державного університету. 
Серія Економічні науки. – 
2017. – Вип. 27. Ч.1. – С. 
19-21.
      6. Ушкаренко Ю.В. 
Особливості формування 
кооперативного сектору 
на основі системного 
підходу /   Ю.В. 
Ушкаренко // Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ», №4. – 
2018. – С. 91-95.
      7. Ушкаренко Ю.В. 
Оцінка синергетичного 
ефекту кооперативної 
взаємодії виробників 
органічної продукції  /   
Ю.В. Ушкаренко // 
Глобальні та національні 
проблеми економіки. – 
2018. – Вип. №23. – С. 
330-334. Режим доступу: 
http://global-
national.in.ua/issue-23-
2018
      8. Ушкаренко Ю.В. 
Креативні кластери як 
форма кооперації  в 
креативних індустріях 
європейського 
союзу/Ю.В. Ушкаренко, 
А.В. Чмут, К.М. Синякова    
// Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія 
Економічні науки. – 2019. 
– Вип. 36.  – С. 26-31.
9. Ушкаренко Ю.В., Чмут 
А.В., Соловйов А.І. 
Переваги кооперативної 
взаємодії під час 
виробництва та експорту 
органічної продукції.  
Підприємництво та 
інновації. 2020. Випуск 
11, ч 2. С.44-50.
10. Ушкаренко Ю.В., 
Соловйов А.І., Чмут А.В. 
Особливості формування 
системи кооперативних 
відносин в 
агропромисловому 
виробництві. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету.2020.Вип.38.
С. 51-56.
3.      1. Ушкаренко Ю.В. 
Теоретичні основи і 
прикладні проблеми 
управління 
конкурентоспроможним 
потенціалом підприємств 
харчової промисловості: 



монографія  / Ю.В. 
Ушкаренко, М.О. Шульга. 
– Херсон: вид-во ПП 
Вишемирський В.С., 2015. 
– 224.  ISBN 978-617-
7273-21-8
      2. Економіка 
південного регіону: 
проблеми, стратегії, 
моніторинг: колективна 
монографія / за заг.ред. 
д.е.н., проф. Ушкаренко 
Ю.В. – Херсон: ПП 
Вишемирський В.С., 2017. 
– 216 с. ISBN 978-617-
7273-86-7
      3. Iuliia Ushkarenko  
Institutional Approach to 
Determining of the 
Cooperation
Competitiveness / Amit 
Goel,  Olexandr 
Ulyanchenko, Liudmyla 
Lomovkykh, Iuliia 
Ushkarenko, Olena 
Trokhymets/  Changing 
Paradigm in Economics
& Management System  −  
ABS books delhi-110086, 
2020. −  186 р.  ISBN 978-
83-952465-3-1
Yulia Ushkarenko, Andriy 
Solovyov, Nataliia Kusyk, 
Abbas
4. Mardani Heoretic-
conceptual bases of
management of modern 
agrarian
production structures /  
Management of
agrarian production 
structures in the conditions 
of globalization processes. 
A monograph.
-Odessa - Kyiv − Skudai-
Johor − Olsztyn: 
Bookmarked Publishing & 
Editing, 2019. − Bibliogr.
–Iliustr. − 218 p.
5. Iuliia  Ushkarenko 
Сooperative as the highest 
organizational form 
agricultural cooperatives / 
Розвиток підприємства в 
умовах нестабільного 
зовнішнього середовища: 
управління, реалізація та 
перспективи монографія 
/ за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М.В. – Херсон: 
ФОП Вишемирський В.С., 
2019. – С. 38-49.
6. Ушкаренко Ю.В., Чмут 
А.В.  Інтеграція та 
кооперація в креативних 
галузях / Розвиток 
підприємства в умовах 
нестабільного 
зовнішнього середовища: 
управління, реалізація та 
перспективи монографія 
/ за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М.В. – Херсон: 
ФОП Вишемирський В.С., 
2019. – С. 19-27.
7. Соловйов А. І., 
Ушкаренко Ю. В., 
Осадчий О. Д. 
Особливості формування, 
розвитку й управління 
аграрних виробничих 
структур в умовах 
організаційно-
економічних змін / 
Теорія, методологія і 
практика господарсько-
фінансової діяльності
підприємств: колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая», 2019. С. 20-26.
4. Наукове керівництво 



дисертаційною роботою:
2015 р. Шульга М.О. 
отримала диплом 
кандидата економічних 
наук зі спеціальності 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами за 
видами економічної 
діяльності;
 2016 р. Шерман Є.М. 
отримав диплом  
кандидата економічних 
наук зі спеціальності 
08.00.04 – економіка та 
управління 
підприємствами за 
видами економічної 
діяльності.
8. Керівник НДР 
«Формування науково-
практичних засад 
ефективного розвитку та 
управління економічною 
діяльністю підприємств в 
умовах зміцнення 
зовнішньоекономічних 
зв’язків» 0117U005022.
Член редколегії фахових 
журналів: Науковий 
вісник Херсонського 
державного університету 
Серія «Економічні 
науки» (Херсонський 
державний університет), 
Modern Economics 
(Миколаївський 
національний аграрний 
університет), Науковий 
вісник Херсонського 
державного університету. 
Серія «Географічні 
науки» (Херсонський 
державний університет).
9. Робота у складі журі 
II−III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких 
робіт учнів − членів 
Малої академії наук.
10. В.о. завідувачки 
кафедри економіки, 
менеджменту та 
адміністрування.
11. Член спеціалізованої 
вченої ради Д 38.806.01 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) економічних 
наук за спеціальностями 
08.00.03 «Економіка та 
управління національним 
господарством», 08.00.04 
«Економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» та 08.00.05 
«Розвиток продуктивних 
сил і регіональна 
економіка» у 
Миколаївському 
національному аграрному 
університеті. 
 Член спеціалізованої 
вченої ради Д 67.052.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» у 
Херсонському 



національному 
технічному університеті.
Офіційний опонент на 
захисті кандидатської 
дисертації:  Лугова О.І. 
Формування та 
використання 
економічного потенціалу 
підприємств з 
розвинутим свинарством: 
08.00.04 / 
Миколаївський 
національний аграрний 
університет – 2017 р.
13. 1. Ушкаренко Ю.В. 
Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни Вступ до 
спеціальності 
«Міжнародні економічні 
відносини» для студентів 
спеціальності 292 
Міжнародні економічні 
відносини, ступеня вищої 
освіти «бакалавр» [Текст] 
/ Ю.В. Ушкаренко, А.В. 
Чмут. – Херсон, 2018. – 
34 с. ISBN 978-617-7783-
41-0 (електронне 
видання)
2. Ушкаренко Ю.В. 
Словник основних 
термінів і понять з 
мікроекономіки для 
студентів спеціальностей 
051 Економіка, 073 
Менеджмент, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність, 072 Фінанси 
банківська справа та 
страхування ступеня 
вищої освіти «бакалавр» 
[Текст] / Ю.В. 
Ушкаренко, А.В. Чмут. – 
Херсон, 2018. – 31 с. ISBN  
978-617-7783-42-7 
(електронне видання)
3. Тематично-
термінологічний словник 
з дисципліни 
«Національні моделі 
економічних систем  для 
студентів спеціальності  
051 Економіка  ступеня 
вищої освіти «магістр» 
[Текст] / Ю.В. 
Ушкаренко, А.В. Чмут. – 
Херсон, 2019. – 40 с. ISBN 
978-617-7783-40-3 
(електронне видання)
4. Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни «Міжнародні 
економічні відносини» 
для студентів 
спеціальностей
 292 Міжнародні 
економічні відносини, 
073 Менеджмент ступеня 
вищої освіти «бакалавр» 
[Текст] / Ю.В. 
Ушкаренко, А.В. Чмут. – 
Херсон, 2020. – 56 с. ISBN 
978-617-7783-75-5 
(електронне видання)
Затверджено вченою 
радою ХДУ від 27.04.2020 
р. №10
5. Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни «Регіональна 
економіка» для студентів 
спеціальностей  072 
«Фінанси, банківська 
справа та страхування», 
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», 073 
«Менеджмент», 242 
«Туризм» ступеня вищої 
освіти «бакалавр» [Текст] 



/ Ю.В. Ушкаренко  – 
Херсон, 2020. – 45 с. ISBN 
978-617-7783-77-9 
(електронне видання)
Затверджено вченою 
радою ХДУ від 27.04.2020 
р. №10
6. Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни 
«Національна економіка» 
для студентів 
спеціальності 051 
Економіка, 292 
Міжнародні економічні 
відносини ступеня вищої 
освіти «бакалавр» [Текст] 
/ Ю.В. Ушкаренко, А.В. 
Чмут, А.І. Соловйов  – 
Херсон, 2020. – 37 с. ISBN 
978-617-7783-76-2 
(електронне видання)
Затверджено вченою 
радою ХДУ від 27.04.2020 
р. №10
7. Ушкаренко 
Ю.В.Словник основних 
термінів і понять з 
дисципліни «Міжнародна 
економічна діяльність 
України» для студентів 
спеціальності  292 
Міжнародні економічні 
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розвитку. Актуальні 
проблеми економіки і 
менеджменту: теорія, 
інновації та сучасна 
практика: монографія, 
книга восьма; за ред. 
д.е.н., проф. Кузнєцова 
Е.А. Херсон: ОЛДІ-
ПЛЮС, 2020.              С. 
317-329.
3. Макаренко С. М., 
Олійник Н. М. 
Управління 
конкурентоспроможністю 
підприємства в умовах 
нестабільного 
внутрішнього та 
зовнішнього бізнес-
середовища. Розвиток 
підприємства в умовах 
нестабільного 
зовнішнього середовища: 
управління, реалізація та 
перспективи : монографія 
за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М.В. Херсон: ФОП 
Вишемирський В.С., 2019. 
С. 193–202.
4. Макаренко С. М., 
Олійник Н. М., Рибачок 
С. А. Інноваційна 
складова сталого 
соціально-економічного 
розвитку підприємства. 
Інституціональна 
трансформація розвитку 
економіки України: 
колективна монографія. 
Запоріжжя, 2019. С. 225–
237.
5. Макаренко С. М., 
Олійник Н. М. 
Індивідуалізація процесів 
підготовки та розвитку 
особистості як основа 
зростання 
конкурентоспроможності 



майбутніх фахівців. 
Інноваційний університет 
і лідерство: проект і  
мікропроекти. ІІІ. 
Варшава: Fundacja 
“Instytut Artes Liberales”, 
2019. С. 59–72.
6. Макаренко С. М., 
Олійник Н. М., Казакова 
Т. С. Інвестування у 
професійний розвиток 
персоналу як складова 
соціально-економічного 
розвитку регіону. 
Структурна модернізація 
економіки: прогнозні 
сценарії та перспективи 
розвитку регіону: 
колективна монографія 
за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М. В. Херсон: ПП 
Вишемирський В.С. 2018. 
С. 228–240.
7. Makarenko S., Oliinyk N. 
Formation of the 
organizational and 
economic mechanism of 
increase competitiveness of 
Ukrainian milk processing 
plants. Foresight 
management: formation 
and transformation 
adaptive business 
organizations: 
International collective 
monograph Volume 1. 
Tbilisi. Georgia. 2017. P. 
172–179.
8. Макаренко С. М., 
Олійник Н. М. 
Дослідження 
інноваційної активності 
та управління 
інноваційною діяльністю 
малих підприємств в 
Україні. Управління 
економічними процесами 
та інноваційний розвиток 
промислових 
підприємств в умовах 
динамічних змін 
зовнішнього середовища: 
колективна монографія 
за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М. В. Херсон, 
2017.                С. 69–81.
9. Макаренко С. М., 
Карличук О. О. 
Підвищення 
ефективності 
використання 
виробничих ресурсів 
підприємства. 
Управління 
операційними бізнес-
процесами на 
підприємствах сфери 
послуг та промисловості: 
за заг. ред. Н. І. 
Шашкової, Н. А. 
Тюхтенко. Херсон: ТОВ 
«ВКФ «СТАР» ЛТД», 
2017.                  С. 244–
249.
- підручники, які 
рекомендувала вчена 
рада ХДУ
1. Макаренко С.М. 
«Бізнес-планування». 
Навчально-методичний 
посібник для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент» рівня 
вищої освіти «бакалавр» 
/ Макаренко С.М., 
Олійник Н.М. // Херсон: 
ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 
2017. 224 с. (особистий 
внесок - 7,0 друк. арк.)
2. Макаренко С.М. 
«Логістика». Методичні 
рекомендації до 



виконання 
індивідуальних завдань 
для студентів 
спеціальності 
«Менеджмент» / 
Макаренко С.М., Олійник 
Н.М. // Херсон: ТОВ 
«ВКФ «СТАР» ЛТД», 
2017. 32 с. (особистий 
внесок - 0,75 друк. арк.).
5. Участь у міжнародних 
проектах:
1. «Інноваційний 
університет та лідерство. 
Фаза ІІІ: інновації та 
відносини з оточенням», 
2017-2018 роки, очна 
участь, отримано диплом 
№ 4241/V/2018
2. «Децентралізація 
приносить кращі 
результати та 
ефективність (DOBRE)», 
2018 рік - по теперішній 
час, очна участь, 
сертифікати № 
1823/MSAP/2018; № 
1933/MSAP/2018
8. 1. Науковий 
співробітник тимчасового 
творчого колективу з 
виконання 
держбюджетної науково-
дослідної роботи № 3/15-
17 «Процесна організація 
корпоративного 
управління 
підприємствами сфери 
послуг в Україні» з січня 
по грудень 2016 року
2. Член редакційної 
колегії наукового віснику 
Херсонського державного 
університету (Серія: 
Економічні науки).
9. Член журі І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів 
міського товариства 
«Пошук», 2017/18 
навчальний рік.
10. 1. З січня 2016 року по 
вересень 2019 року 
обіймав посаду 
помічника декана 
факультету економіки і 
менеджменту з наукової 
роботи.
2. З вересня 2016 року по 
теперішній час є 
секретарем вченої ради 
факультету економіки і 
менеджменту 
Херсонського державного 
університету.
14. 1. Керівник 
проблемної групи 
«Удосконалення системи 
управління потенціалом 
суб’єктів господарювання 
в умовах нестабільного 
бізнес-середовища»
2. Керівництво 
студентами Капліною 
Є.О., Хваном Д.В., які 
зайняли призове місце на 
I етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
3. Керівництво 
студентами 
Бориславським І.В. та 
Стояновою І.Р., які 
зайняли призове місце на  
I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади.
4. Керівництво 
студенткою Стояновою 
І.Р., яка зайняла ІІІ місце 
у ІІ етапі Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2018/2019 н.р.
5. Керівництво 
студенткою Звонарьової 
О. І., яка зайняла І місце у 
ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2019/2020 н.р.;
6. Керівництво 
студенткою Коптяєвою В. 
В., яка зайняла ІІІ місце у 
ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2019/2020 н.р.
16. 1. Член осередку 
Херсонського державного 
університету Спілки 
економістів України
2. Член робочої групи з 
розробки Стратегії 
регіонального розвитку 
Херсонської області на 
період до 2027 (2019-
2020 роки). 
3.  Член робочої групи з 
розроблення 
перспективного плану 
формування територій 
громад Херсонської 
області.
4. Член обласної робочої 
групи з питань 
децентралізації 
державної влади.
17. Досвід роботи в 
Головному управлінні 
економіки Херсонської 
обласної державної 
адміністрації з грудня 
2006 року по травень 
2013 року.
18. Наукове 
консультування протягом 
трьох років:
1. Херсонської обласної 
організації профспілки 
працівників текстильної 
та легкої промисловості
2. ТОВ «Шкіряний завод 
«Платан ЛТД».

158519 Тюхтенко 
Наталія 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце роботи

Бізнесу і права Диплом доктора 
наук ДД 008710, 

виданий 
20.06.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008868, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат доцента 

ДЦ 006441, 
виданий 

23.12.2002, 
Атестат 

професора AП 
000575, виданий 

23.10.2018

26 ОК12 Історія 
економіки та 
економічної 
думки

пп.1,2,3,4,7,8,10,11,12,16
1. Публікація в Scopus – 1 
стаття:
Tyukhtenko N. A. 
Economic and mathematic 
models for staff planning at 
enterprises of all ownership 
forms / N. A. Tyukhtenko, 
S. M. Makarenko // 
Актуальні проблеми 
економіки. - 2016. - № 1. - 
С. 435-442.
Публікація в Web of 
Science – 2 стаття:
1.Tyukhtenko N. A. Mutual 
positioning of social and 
economics strategies / N. 
A. Tyukhtenko // Scientific 
bulletin of Polissia. - 2017. - 
№ 4 (12). - P. 125-129.
2. Tyukhtenko N. Innovate 
development of the 
regions: cooperation 
between enterprises and 
state institutions / N. 
Tyukhtenko, S. Makarenko, 
N. Oliinyk, K. Gluk, Ed 
Portugal, S. Rybachok  // 
Marketing and 
Management of 
Innovations. – 2019. – № 
3. – С. 354-365.
2. Фахові видання: 11 
публікацій:
https://scholar.google.com.
ua/citations?
user=OEG6mQ8AAAAJ&hl
=uk
Статті у фахових 



виданнях:
1.Тюхтенко Н.А. 
Мотиваційні аспекти 
функціонування 
управлінського персоналу 
підприємства // Науково-
виробничий журнал 
«Бізнес-навігатор» № 2 
(31) 2013 р. – с. 280 – 285.
2. Людський капітал  як 
основа формування 
ефективної системи 
кадрового менеджменту 
підприємства// Сучасні 
тенденції розвитку 
менеджменту і бізнес-
адміністрування в 
Україні: між нар. 
науково-практична 
конференція, тези допов. 
– Херсон, 2014. – С.100-
104.
3. Еволюція 
громадянського 
суспільства та його роль у 
досягненні соціально-
економічного успіху в 
умовах глобалізації// 
Громадянське суспільство 
і формування нової 
парадигми соціально-
економічного розвитку в 
умовах глобалізації. 
Наукове видання. – К., 
2015. – С.279-292.
4. Управлінські аспекти 
трудової поведінки в 
системі кадрового 
менеджменту 
підприємства // 
Соціально-економічний 
розвиток регіонів в 
контексті міжнародної 
інтеграції. – 2015. - 
№19(8). – С. 77-82.
5. Economic and 
mathematic models for 
staff planning at 
enterprises of all ownership 
forms // Actual Problems 
of Economics. Scientific 
economic journal. – 2016. -  
№1(175). – P.435-442. 
6. Об’єктивізація 
визначення купівельної 
спроможності споживачів 
в умовах тіньової  
економіки// Вісник 
Київського 
Національного 
Університету Імені Тараса 
Шевченко. Серія 
«Економіка». – 2016. - 
№4(181). – С.36-42.
7. Тюхтенко Н.А. 
Професійна кар’єра 
менеджера в сучасному 
корпоративному бізнесі / 
Тюхтенко Н.А. Казакова 
Т.С. // Збірник докладів 
Міжнародної наукової 
конференції. Україна-
Болгарія- Європейський 
союз: сучасний стан та 
перспективи: [Збірник 
наукових праць, т. 2]. – 
Варна: Издат. «Наука і 
економіка», 2016. – С. 239 
– 242.
8. Tyukhtenko N. A. 
Mutual positioning of social 
and economics strategies / 
N. A. Tyukhtenko // 
Scientific bulletin of 
Polissia. - 2017. - № 4 (12). 
- P. 125-129.
9. Increasing 
competitiveness of the 
enterprise by improving 
logistic strategy of 
distribution of production 
and supply of raw materials 



/ Tyuhtenko Т.А., 
Makarenko S.M. Oliinyk 
N.M., // Науковий вісник 
Полісся. – Чернігів: 
ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). 
Ч. 2. – С. 56-63.
3. 1. Тюхтенко Н.А. 
Макроекономіка: навч. 
посіб. для студ. вищ. 
навч.закладів / К. М. 
Синякова, Н. А. 
Тюхтенко. – Херсон : Вид-
во ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 
352 с (гриф ХДУ, 
Рекомендовано МОН 
України як навчальний 
посібник для студентів 
вищих навчальних 
закладів (лист МОН 
України № 1/11-8997 від 
27.09.2010 року)) 
2. Тюхтенко Н.А. Сучасна 
система управління 
людськими ресурсами на 
підприємствах 
автосервісу / 
Н.А.Тюхтенко, Д.С. 
Могірєв // Управління 
операційними бізнес-
процесами на 
підприємствах сфери 
послуг та промисловості: 
колективна монографія / 
за ред.. Н.І. Шашкової, Н. 
А. Тюхтенко. – Херсон : 
ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 
2017. – с. 47-102.
3. Тюхтенко Н.А. 
Особливості організації та 
управління 
операційними бізнес-
процесами 
автомобільного 
дилерського центру / Н.А. 
Тюхтенко, Г.В. Гаркуша 
// Управління 
операційними бізнес-
процесами на 
підприємствах сфери 
послуг та промисловості: 
колективна монографія / 
за ред.. Н.І. Шашкової, Н. 
А. Тюхтенко. – Херсон : 
ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 
2017. – с. 103-132.
4.Синякова К.М., 
Тюхтенко Н.А. Чинники 
забезпечення 
стратегічної 
орієнтованості кадрової 
політики підприємства в 
сучасних вимогах / 
Економіка південного 
регіону: проблеми, 
стратегії, моніторинг: 
кол. моногр. / за заг. ред. 
Ушкаренко Ю.В. – 
Херсон, вид-во ПП 
Вишемирський В.С., 2017. 
– С. 125-137. – 0,71д.а.
5. Тюхтенко Н.А. 
Соціальні стратегії 
активізації трудової 
діяльності переробних 
підприємств: методологія 
та практика формування 
та оцінювання: 
монографія / Н.А. 
Тюхтенко. – Херсон: 
видавництво ФОП 
Вишемирський В.С., 2018. 
– 320 с.
4. Наукове керівництво 
к.е.н. за спеціальністю 
08.00.04 Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності): Ізмодєнова 
Н.К. (2014 р.), Синякова 
К.М  (2014 р.)., 
Гавренкова В.В. (2020 р.),



Казакова Т.С. (2020 р.)
7. Член експертної ради з 
економіки при ДАК з 
ліцензування та 
акредитації ВНЗ I-VІ 
рівнів акредитації (по 
2017 рік).
8. Виконання функцій 
члена редакційної колегії 
(заступника головного 
редактора) Наукового 
вісника Херсонського 
державного університету. 
Серія «Економічні 
науки» з 2018 року і 
дотепер.
10. Проректор з 
навчальної та науково-
педагогічної роботи 
(2011-2020 рр.).
11. 1. Член спеціалізованої 
вченої ради Д 41.051.11 
економічні науки 
Одеського національного 
економічного 
університету (з 2018 р.).
2. Виступала офіційним 
опонентом дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – 
економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності):
- Матушко А.Є. 
«Оцінювання 
ефективності інвестицій у 
компетентісне навчання 
персоналу 
підприємства»;
- Крутій І.А. «Мотивація 
управлінського персоналу 
на підприємствах малого 
бізнесу»;
- Щербиною А.М. 
«Оцінювання 
ефективності 
менеджменту персоналу 
туристичних 
підприємств».
- Баличевою В.О. 
«Формування іміджу 
туристичних підприємств 
в умовах 
інформаціоналізму»;
- Польовою В.В. 
«Управління трудовою 
поведінкою працівників 
підприємств 
залізничного 
транспорту»;
- Лень Т.В. 
«Маркетингові стратегії 
управління персоналом 
підприємства»;
- Романовим А.Д. 
«Соціально-психологічні 
домінанти в управлінні 
персоналом 
підприємства»;
- Бабіною О.В. 
«Формування системи 
управління змінами на 
підприємстві в контексті 
результуючого 
лідерства».
3. Було надано відгуки на 
автореферати  
дисертаційних робіт на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – 
економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності):
- Ізвєкової І.М. на тему 
«Організаційно-
економчний механізм 



забезпечення 
бездефектного 
виробництва на 
підприємствах 
машинобудування»;
- Величко К.Ю. на тему 
«Вартісно-орієнтований 
організаційно-
економічний механізм 
інтеграції будівельних 
підприємств в процесі 
реорганізації»;
- Шаповал Г.М. на тему 
«Вартісно-орієнтоване 
управління оборотними 
активами корпоративних 
підприємств будівельної 
галузі»;
- Горошко К.О. на тему 
«Оцінка інвестиційного 
потенціалу судноплавних 
компаній внутрішнього 
водного транспорту та 
напрями його реалізації»;
- Мартиненко І.О. на 
тему»Формування 
системи мотивованого 
навчання персоналу 
підприємства»;
- Шатравки О.О. на тему 
«Розвиток пенсійної 
системи України в 
контексті соціального 
захисту населення»;
- Левчук К.В. на тему 
«Інформаційна логістика 
в забезпеченні корисності 
туристичного продукту»;
- Шишкіної К.О. на тему 
«Управління 
підприємствами 
туристичного бізнесу на 
принципах 
кластеризації»;
- Бірюкова Є.І. на тему 
«Особливості 
функціонування 
підприємств 
електроенергетики в 
умовах обмеженості 
ресурсів»;
- Міщенка О.Л. на тему 
«Активізація 
інноваційно-
інвестиційного розвитку 
харчової промисловості в 
Україні»;
- Предко І.Ю. на тему 
«Обліково-контрольне 
забезпечення 
реструктуризації 
підприємств».
12. Авторські свідоцтва:
- Навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
«Макроекономіка» (2010 
р.)
- науковий твір 
"Інтегроване середовище 
контролю знань студентів 
з економіко-
математичних дисциплін 
нормативної частини для 
вищих навчальних 
закладів для 
спеціальності 6.050100 
"Економіка 
підприємства", 6.050101 
"Економічна теорія"
- Стаття «Циклічний 
характер формування 
соціальних стратегій 
активізації трудової 
діяльності персоналу 
підприємств у середовищі 
взаємодії».
16. - Академік Академії 
економічних наук  
(свідоцтво від 14 травня  
2010 року, №668);
- член Ревізійної Комісії 



Спілки економістів 
України (з 2009 р. по 
теперішній час);
- член громадської ради 
при ГУ ДФС у 
Херсонській області (з 
2016 р. по теперішній 
час).
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Макроекономіка

пп.1,2,3,4,7,8,10,11,12,16
1. Публікація в Scopus – 1 
стаття:
Tyukhtenko N. A. 
Economic and mathematic 
models for staff planning at 
enterprises of all ownership 
forms / N. A. Tyukhtenko, 
S. M. Makarenko // 
Актуальні проблеми 
економіки. - 2016. - № 1. - 
С. 435-442.
Публікація в Web of 
Science – 2 стаття:
1.Tyukhtenko N. A. Mutual 
positioning of social and 
economics strategies / N. 
A. Tyukhtenko // Scientific 
bulletin of Polissia. - 2017. - 
№ 4 (12). - P. 125-129.
2. Tyukhtenko N. Innovate 
development of the 
regions: cooperation 
between enterprises and 
state institutions / N. 
Tyukhtenko, S. Makarenko, 
N. Oliinyk, K. Gluk, Ed 
Portugal, S. Rybachok  // 
Marketing and 
Management of 
Innovations. – 2019. – № 
3. – С. 354-365.
2. Фахові видання: 11 
публікацій:
https://scholar.google.com.
ua/citations?
user=OEG6mQ8AAAAJ&hl
=uk
Статті у фахових 
виданнях:
1.Тюхтенко Н.А. 
Мотиваційні аспекти 
функціонування 
управлінського персоналу 
підприємства // Науково-



виробничий журнал 
«Бізнес-навігатор» № 2 
(31) 2013 р. – с. 280 – 285.
2. Людський капітал  як 
основа формування 
ефективної системи 
кадрового менеджменту 
підприємства// Сучасні 
тенденції розвитку 
менеджменту і бізнес-
адміністрування в 
Україні: між нар. 
науково-практична 
конференція, тези допов. 
– Херсон, 2014. – С.100-
104.
3. Еволюція 
громадянського 
суспільства та його роль у 
досягненні соціально-
економічного успіху в 
умовах глобалізації// 
Громадянське суспільство 
і формування нової 
парадигми соціально-
економічного розвитку в 
умовах глобалізації. 
Наукове видання. – К., 
2015. – С.279-292.
4. Управлінські аспекти 
трудової поведінки в 
системі кадрового 
менеджменту 
підприємства // 
Соціально-економічний 
розвиток регіонів в 
контексті міжнародної 
інтеграції. – 2015. - 
№19(8). – С. 77-82.
5. Economic and 
mathematic models for 
staff planning at 
enterprises of all ownership 
forms // Actual Problems 
of Economics. Scientific 
economic journal. – 2016. -  
№1(175). – P.435-442. 
6. Об’єктивізація 
визначення купівельної 
спроможності споживачів 
в умовах тіньової  
економіки// Вісник 
Київського 
Національного 
Університету Імені Тараса 
Шевченко. Серія 
«Економіка». – 2016. - 
№4(181). – С.36-42.
7. Тюхтенко Н.А. 
Професійна кар’єра 
менеджера в сучасному 
корпоративному бізнесі / 
Тюхтенко Н.А. Казакова 
Т.С. // Збірник докладів 
Міжнародної наукової 
конференції. Україна-
Болгарія- Європейський 
союз: сучасний стан та 
перспективи: [Збірник 
наукових праць, т. 2]. – 
Варна: Издат. «Наука і 
економіка», 2016. – С. 239 
– 242.
8. Tyukhtenko N. A. 
Mutual positioning of social 
and economics strategies / 
N. A. Tyukhtenko // 
Scientific bulletin of 
Polissia. - 2017. - № 4 (12). 
- P. 125-129.
9. Increasing 
competitiveness of the 
enterprise by improving 
logistic strategy of 
distribution of production 
and supply of raw materials 
/ Tyuhtenko Т.А., 
Makarenko S.M. Oliinyk 
N.M., // Науковий вісник 
Полісся. – Чернігів: 
ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). 
Ч. 2. – С. 56-63.



3. 1. Тюхтенко Н.А. 
Макроекономіка: навч. 
посіб. для студ. вищ. 
навч.закладів / К. М. 
Синякова, Н. А. 
Тюхтенко. – Херсон : Вид-
во ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 
352 с (гриф ХДУ, 
Рекомендовано МОН 
України як навчальний 
посібник для студентів 
вищих навчальних 
закладів (лист МОН 
України № 1/11-8997 від 
27.09.2010 року)) 
2. Тюхтенко Н.А. Сучасна 
система управління 
людськими ресурсами на 
підприємствах 
автосервісу / 
Н.А.Тюхтенко, Д.С. 
Могірєв // Управління 
операційними бізнес-
процесами на 
підприємствах сфери 
послуг та промисловості: 
колективна монографія / 
за ред.. Н.І. Шашкової, Н. 
А. Тюхтенко. – Херсон : 
ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 
2017. – с. 47-102.
3. Тюхтенко Н.А. 
Особливості організації та 
управління 
операційними бізнес-
процесами 
автомобільного 
дилерського центру / Н.А. 
Тюхтенко, Г.В. Гаркуша 
// Управління 
операційними бізнес-
процесами на 
підприємствах сфери 
послуг та промисловості: 
колективна монографія / 
за ред.. Н.І. Шашкової, Н. 
А. Тюхтенко. – Херсон : 
ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 
2017. – с. 103-132.
4.Синякова К.М., 
Тюхтенко Н.А. Чинники 
забезпечення 
стратегічної 
орієнтованості кадрової 
політики підприємства в 
сучасних вимогах / 
Економіка південного 
регіону: проблеми, 
стратегії, моніторинг: 
кол. моногр. / за заг. ред. 
Ушкаренко Ю.В. – 
Херсон, вид-во ПП 
Вишемирський В.С., 2017. 
– С. 125-137. – 0,71д.а.
5. Тюхтенко Н.А. 
Соціальні стратегії 
активізації трудової 
діяльності переробних 
підприємств: методологія 
та практика формування 
та оцінювання: 
монографія / Н.А. 
Тюхтенко. – Херсон: 
видавництво ФОП 
Вишемирський В.С., 2018. 
– 320 с.
4. Наукове керівництво 
к.е.н. за спеціальністю 
08.00.04 Економіка та 
управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності): Ізмодєнова 
Н.К. (2014 р.), Синякова 
К.М  (2014 р.)., 
Гавренкова В.В. (2020 р.),
Казакова Т.С. (2020 р.)
7. Член експертної ради з 
економіки при ДАК з 
ліцензування та 
акредитації ВНЗ I-VІ 
рівнів акредитації (по 



2017 рік).
8. Виконання функцій 
члена редакційної колегії 
(заступника головного 
редактора) Наукового 
вісника Херсонського 
державного університету. 
Серія «Економічні 
науки» з 2018 року і 
дотепер.
10. Проректор з 
навчальної та науково-
педагогічної роботи 
(2011-2020 рр.).
11. 1. Член спеціалізованої 
вченої ради Д 41.051.11 
економічні науки 
Одеського національного 
економічного 
університету (з 2018 р.).
2. Виступала офіційним 
опонентом дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – 
економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності):
- Матушко А.Є. 
«Оцінювання 
ефективності інвестицій у 
компетентісне навчання 
персоналу 
підприємства»;
- Крутій І.А. «Мотивація 
управлінського персоналу 
на підприємствах малого 
бізнесу»;
- Щербиною А.М. 
«Оцінювання 
ефективності 
менеджменту персоналу 
туристичних 
підприємств».
- Баличевою В.О. 
«Формування іміджу 
туристичних підприємств 
в умовах 
інформаціоналізму»;
- Польовою В.В. 
«Управління трудовою 
поведінкою працівників 
підприємств 
залізничного 
транспорту»;
- Лень Т.В. 
«Маркетингові стратегії 
управління персоналом 
підприємства»;
- Романовим А.Д. 
«Соціально-психологічні 
домінанти в управлінні 
персоналом 
підприємства»;
- Бабіною О.В. 
«Формування системи 
управління змінами на 
підприємстві в контексті 
результуючого 
лідерства».
3. Було надано відгуки на 
автореферати  
дисертаційних робіт на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – 
економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності):
- Ізвєкової І.М. на тему 
«Організаційно-
економчний механізм 
забезпечення 
бездефектного 
виробництва на 
підприємствах 
машинобудування»;
- Величко К.Ю. на тему 



«Вартісно-орієнтований 
організаційно-
економічний механізм 
інтеграції будівельних 
підприємств в процесі 
реорганізації»;
- Шаповал Г.М. на тему 
«Вартісно-орієнтоване 
управління оборотними 
активами корпоративних 
підприємств будівельної 
галузі»;
- Горошко К.О. на тему 
«Оцінка інвестиційного 
потенціалу судноплавних 
компаній внутрішнього 
водного транспорту та 
напрями його реалізації»;
- Мартиненко І.О. на 
тему»Формування 
системи мотивованого 
навчання персоналу 
підприємства»;
- Шатравки О.О. на тему 
«Розвиток пенсійної 
системи України в 
контексті соціального 
захисту населення»;
- Левчук К.В. на тему 
«Інформаційна логістика 
в забезпеченні корисності 
туристичного продукту»;
- Шишкіної К.О. на тему 
«Управління 
підприємствами 
туристичного бізнесу на 
принципах 
кластеризації»;
- Бірюкова Є.І. на тему 
«Особливості 
функціонування 
підприємств 
електроенергетики в 
умовах обмеженості 
ресурсів»;
- Міщенка О.Л. на тему 
«Активізація 
інноваційно-
інвестиційного розвитку 
харчової промисловості в 
Україні»;
- Предко І.Ю. на тему 
«Обліково-контрольне 
забезпечення 
реструктуризації 
підприємств».
12. Авторські свідоцтва:
- Навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
«Макроекономіка» (2010 
р.)
- науковий твір 
"Інтегроване середовище 
контролю знань студентів 
з економіко-
математичних дисциплін 
нормативної частини для 
вищих навчальних 
закладів для 
спеціальності 6.050100 
"Економіка 
підприємства", 6.050101 
"Економічна теорія"
- Стаття «Циклічний 
характер формування 
соціальних стратегій 
активізації трудової 
діяльності персоналу 
підприємств у середовищі 
взаємодії».
16. - Академік Академії 
економічних наук  
(свідоцтво від 14 травня  
2010 року, №668);
- член Ревізійної Комісії 
Спілки економістів 
України (з 2009 р. по 
теперішній час);
- член громадської ради 
при ГУ ДФС у 
Херсонській області (з 



2016 р. по теперішній 
час).
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спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
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університет, рік 
закінчення: 

2002, 
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0502 
Менеджмент 
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впровадження 
інноваційних технологій 
на вітчизняних 
підприємствах /  С. М. 
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Олійник // Економічні 
інновації. Збірник 
наукових праць. - Одеса: 
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та економіко-екологічних 
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Узгодження стратегій 
розвитку туристичних та 
промислових 
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Проблеми та перспективи 
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Олійник Н.М., Тарасюк 
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Котик О.А. // 
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наукових праць. – 2019. – 
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Удосконалення методів 
оцінювання соціально-
економічного розвитку 
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Оцінювання ефективності 
управління 
підприємством: на 
прикладі закладів 
охорони здоров’я / 
С.М.Макаренко, 
В.В.Данько, Н.М. 
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інноваційного розвитку 
промислових 
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підприємства в умовах 
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2. «Децентралізація 
приносить кращі 
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університету (Серія: 
Економічні науки).
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конкурсу-захисту 
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навчальний рік.
10. 1. З січня 2016 року по 
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факультету економіки і 
менеджменту з наукової 
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теперішній час є 
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Херсонського державного 
університету.
14. 1. Керівник 
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бізнес-середовища»
2. Керівництво 
студентами Капліною 
Є.О., Хваном Д.В., які 
зайняли призове місце на 
I етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.
3. Керівництво 
студентами 
Бориславським І.В. та 
Стояновою І.Р., які 
зайняли призове місце на  
I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади.
4. Керівництво 
студенткою Стояновою 
І.Р., яка зайняла ІІІ місце 
у ІІ етапі Всеукраїнського 
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наукових робіт у 
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5. Керівництво 
студенткою Звонарьової 
О. І., яка зайняла І місце у 
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наукових робіт у 
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наукових робіт у 
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16. 1. Член осередку 
Херсонського державного 
університету Спілки 
економістів України
2. Член робочої групи з 
розробки Стратегії 
регіонального розвитку 
Херсонської області на 
період до 2027 (2019-
2020 роки). 
3.  Член робочої групи з 
розроблення 
перспективного плану 
формування територій 
громад Херсонської 
області.
4. Член обласної робочої 
групи з питань 
децентралізації 
державної влади.
17. Досвід роботи в 
Головному управлінні 
економіки Херсонської 
обласної державної 
адміністрації з грудня 
2006 року по травень 
2013 року.
18. Наукове 
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Херсон: особливий відлік 
часу за сонячним 
годинником. Навчально-
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Збірник наукових праць. 
– вип.106. – К., 2016. - 
С.106 – 108.
3. Петрик А. Участь 
«Союзу Литовських 
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Андрєєв. – Херсон, 2016. 
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патріотичне виховання у 
Литві в період правління 
«Союзу литовських 
націоналістів» (1926 – 
1940) // Scriptorium 
nostrum. Електронний 
історичний журнал / 
голов.ред. В. Андрєєв. – 
Херсон, 2017. – Вип. 1 (7). 
– С. 196–218.
6. Петрик А. Політика 
Литовської держави 
стосовно національних 
меншостей у добу Першої 
республіки (1918 – 1940) 
// «Гілея : Науковий 
вісник» : Збірник 
наукових праць. – 
вип.118. – К., 2017 - С.153 
– 159.
7. Петрик А. Диктатор та 
інтелектуал: основні віхи 
життєвого шляху 
Антанаса Сметони // 
Scriptorium nostrum. 
Електронний історичний 
журнал / голов.ред. В. 
Андрєєв. – Херсон, 2017. 
– Вип. 2 (8). – С. 333–370.
8. Петрик А. 
Міжнародний круглий 
стіл «Україна і Литва 
крізь віки: стан і 
перспективи наукової
співпраці»// Scriptorium 
nostrum. Електронний 
історичний журнал / 
голов.ред. В. Андрєєв.. – 
Херсон. – 2017. - №2. - С. 
258–261.
9. Петрик А. Спроби 
державних переворотів і 
антиурядові змови у 
Литві в період Першої 
республіки (1918 – 1940) 
// «Гілея : Науковий 
вісник» : Збірник 
наукових праць. – 
вип.131. – К., 2018- С.144 
– 150.
3.
1. Петрик А. «Світло та 
тіні» Першої республіки: 
Литовська держава у 1918 
– 1940 роках. – 
Херсон,2018. – 272 с.
2. Петрик А. «Свет и 
тени» Первой 
республики: Литовское 
государство в 1918 – 1940 
годах. Второе издание: 
расширеное и 
дополненное. – Херсон, 
2018. – 320 с.
13.
1. Петрик А.М. 
Навчально-методичні 
рекомендації до 
семінарських занять з 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури», Херсон, 2019. 
– 69 с.
15.
1. Петрик А. «Світло та 
тіні» Першої республіки: 
Литовська держава у 1918 
– 1940 роках. – 
Херсон,2018. – 272 с.
2. Петрик А. «Свет и 
тени» Первой 
республики: Литовское 
государство в 1918 – 1940 
годах. Второе издание: 



расширеное и 
дополненное. – Херсон, 
2018. – 320 с.
18.
Наукове консультування 
Таврійського 
християнського інституту

72552 Мартос 
Світлана 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Української й 
іноземної 

філології та 
журналістики

Диплом 
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ДK 038891, 
виданий 

18.01.2007, 
Атестат доцента 
12ДЦ 026880, 

виданий 
20.01.2011

26 ОК3 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

2,8,9,10,11,13,14,15
2.
1. Структурно-семантична 
характеристика 
емпоронімів м. Херсон. 
Науковий вісник ХДУ: 
Збірник наукових праць. 
Херсон: Вид-во ХДУ. 
2015. Випуск 22. С. 98-
102.
2. Семантична деривація 
як джерело поповнення 
словникового складу 
молодіжного сленгу. 
Науковий вісник ХДУ: 
Збірник наукових праць. 
Херсон: Вид-во ХДУ. 
2015. Випуск 24.  С. 46-50.
3. Мова, політика і 
самоідентифікація 
молоді: за результатами 
анкетування студентів, 
які навчаються у вишах 
м. Херсона. Мова і 
суспільство.  2016. Випуск 
7. С. 146-152.
4. Власні назви в 
молодіжному сленгу. 
Науковий вісник ХДУ. 
Серія «Лінгвістика»: 
Збірник наукових праць. 
Херсон: Вид-во ХДУ. 
2017. Випуск 27. С. 82-85.
5. Моральні цінності 
буття в молодіжному 
соціолекті. Науковий 
вісник ХДУ. Серія 
«Лінгвістика»: Збірник 
наукових праць. Випуск 
27. Херсон: Вид-во ХДУ. 
2017. С. 85-89.
6. Повернені історичні 
годоніми Херсона як 
результат дії законів про 
декомунізацію. Науковий 
вісник ХДУ. Серія 
«Лінгвістика». Збірник 
наукових праць. Херсон, 
2018. Випуск 34. С. 40-43.
7. Мартос С.А. Ергоніми 
благодійної сфери 
Херсонщини. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені Івана 
Франка / [редактори-
упорядники М. Пантюк, 
А. Душний, І. Зимомря]. 
Дрогобич: Видавничий 
дім «Гельветика», 2020. 
Вип. 27. Том 3. С. 85-89.
8
Відповідальний 
виконавець НДР 
«Закономірності 
розвитку української 
мови і практика мовної 
діяльності» (державний 
реєстраційний номер 
0117U001731)
9. 
Член журі І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»  (2019 р., м. 



Херсон).
10.
Заступник декана з 
навчально-методичної 
роботи та практик (2006-
2017рр.)
11.
Офіційний опонент 
дисертації Столяр Марії 
Юріївни «Молодіжний 
сленг у постмодерній 
українській прозі: 
прагмалінгвістичний 
аспект», поданої до 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.051.02 
Одеського національного 
університету імені  І. І. 
Мечникова на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 
10.02.01 – українська 
мова (м. Одеса, 2018. – 
523 с.). Захист відбувся 21 
червня 2018 року.
13.
1. Програми навчальних 
дисциплін кафедри 
української мови: 
навчальний посібник / 
Гайдученко Г. М., 
Карабута О. П., Климович 
С. М., Мартос С. А., 
Тихоша В. І., Власенко Л. 
В.; за заг.ред. С. М. 
Климович. Херсон, 2018. 
166 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
проведення навчальної 
(соціолінгвістичної) 
практики для студентів 
рівня вищої освіти 
«бакалавр» 
спеціальностей 035.01. 
Філологія (українська 
мова та література), 
014.01. Середня освіта 
(українська мова та 
література) денної форми 
навчання / Климович С. 
М., Мартос С. А. Херсон, 
2018. 40 с.
3. Контрольні роботи з 
сучасної української 
літературної мови для 
студентів спеціальності 
014 Середня освіта 
(українська мова та 
література) заочної 
(дистанційної) форми 
навчання: Навчально-
методичний посібник О. 
П. Карабута, С. М. 
Климович, С. А. Мартос. 
Херсон, 2019. 225 с.
4. Методичні 
рекомендації до 
дисципліни вільного 
вибору студентів 
«Еристика» для 
здобувачів ступенів вищої 
освіти «бакалавр» і 
«магістр» усіх 
спеціальностей / О. П. 
Карабута, С. А. Мартос. – 
Херсон, 2019. 60с.  
14.
1. Романчишина Л. � ІІІ 
місце у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт із 
соціолінгвістики (2015 р., 
м. Львів).
2. Робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт:
3. Член журі ІІ етапу 



Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт із соціолінгвістики 
(2017 р., м. Львів).
4. Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт із соціолінгвістики 
(2018 р., м. Львів).
5. Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт із гендерних 
досліджень (2019 р., м. 
Херсон).
6. Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою:
«Соціолінгвістичний 
аспект дослідження 
мови»
15
1. Жаргонно-сленгові 
одиниці в мові мас-медіа. 
Актуальні проблеми мас-
медійного простору.  
Збірник матеріалів 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції. 
Херсон: ХДУ, 2016. С. 46-
47.
2. Персоналії вітчизняних 
діячів у годонімах 
Херсона. Філологічні 
науки: історія, сучасний 
стан та перспективи 
досліджень: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції: 
м. Львів, 7–8 грудня 2018 
р. Львів: ГО «Наукова 
філологічна організація 
«ЛОГОС». 2018. С. 73-75. 
3. Соціолінгвістичний 
детектор мовної ситуації 
Херсона. Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Філологія та 
лінгводидактика в умовах 
євроінтеграції: реалії і 
перспективи» (25-26 
жовтня 2018 р.) 
[Електронний ресурс] / 
За заг. ред. І. В. 
Гайдаєнко; упор. Т. Г. 
Окуневич. 2018. С.115-118.  
4. Афіксація дієслів у 
молодіжному сленгу. 
Дослідження різних 
напрямів розвитку 
філологічних наук: 
Міжнародна науково-
практична конференція, 
м. Одеса, 23–24 
листопада 2018 року. 
Одеса: 
Південноукраїнська 
організація «Центр 
філологічних 
досліджень». 2018. Ч. 1.  
С.21-24. 
5. Персоналії чужоземних 
осіб у годонімах Херсона. 
Таврійські філологічні 
наукові читання: 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції, м. Київ, 25-
26 січня 2019 р. Київ: 
Таврійський 
національний університет 
імені В. І. Вернадського. 
2019. С. 26-29. 
6. Мова українських 
блогерів у Інстаграмі. 
Мова у світлі класичної 
спадщини та сучасних 
парадигм: Матеріали 
міжнародної науково-



практичної конференції: 
м. Львів, 8–9 березня 
2019 р. Львів: ГО 
«Наукова філологічна 
організація «ЛОГОС». 
2019. С. 46-51.
7. Взаємодія молодіжного 
сленгу і жаргону 
наркоманів. Філологія та 
лінгвістика у сучасному 
світі: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції, 
м. Запоріжжя, 30–31 
серпня 2019 р.  
Запоріжжя: Класичний 
приватний університет, 
2019.  С. 24-26.  
8. Мовний портрет міста 
як складник 
соціолінгвістичної 
практики студентів. 
Філологічна освіта: 
компетентнісна 
парадигма: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної заочної 
інтернет-конференції (15 
листопада 2019 р.). 
Миколаїв: МНУ імені В. 
О. Сухомлинського, 2019. 
С.110-112.
9. Мартос С.А. 
Словотвірна структура 
годонімів Херсона. 
Записки з українського 
мовознавства. 2019. Вип. 
26. Том 1. С.243-249. 
10. Мартос С.А. 
Словотвірні процеси в 
субмові редакторів. Мова, 
література і культура: 
актуальні питання 
взаємодії : Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції: 
м. Львів,  11–12 жовтня 
2019 р. Львів: ГО 
«Наукова філологічна 
організація  «ЛОГОС», 
2019. C. 90-94.   
11. Мартос С.А. Ергоніми 
сфери спорту 
Херсонщини. Таврійські 
філологічні наукові 
читання: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції, 
м. Київ, 24-25 січня 2020 
р. Київ: Таврійський 
національний університет 
імені В. І. Вернадського, 
2020. Ч.І .С. 34-37. 
12. Мартос С.А., Альтгауз 
О.В. Відонімні 
найменування 
торговельних закладів 
Херсона. Філологічні 
науки: сучасні тенденції 
та фактори розвитку: 
Міжнародна науково-
практична конференція, 
м. Одеса, 24-25 січня 
2020 р. Одеса: 
Південноукраїнська 
організація «Центр 
філологічних 
досліджень», 2020. С.22-
25.
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3) 1. Ковальов В.В.  
Теоретичні аспекти 
державного регулювання 
економічного зростання / 
В.В. Ковальов, О.М. 
Федорчук, К.В. 
Мельникова // Стратегія 
економічного розвитку: 
держава, регіон, 
підприємництво: 
колективна монографія / 



виданий 
08.06.2005, 

Атестат доцента 
12ДЦ 018992, 

виданий 
18.04.2008

За ред. К.С. 
Шапошникова та ін. У 2 
томах. – Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – Т.2. 
– С. 23-34.
2. Ковальов В.В. 
Корпоративне управління 
як передумова 
економічного зростання  
/ В.В. Ковальов О.М. 
Федорчук, К.В. 
Мельникова // 
Корпоративне управління 
процеси, стратегії, 
технології: колективна 
монографія / За ред. К.С. 
Шапошникова та ін.  – 
Херсон: Видавничий дім 
«Гельветика», 2015. – С. 
198-212.
3. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М. 
Прогнозування потреби у 
матеріально-технічних 
ресурсах для підприємств 
виробничої 
інфраструктури 
аграрного сектору / 
Моніторинг 
інфраструктури аграрної 
сфери: Теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 
конкурентоспроможності 
підприємств: монографія 
[Ковальов В.В.  та ін.] - 
Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 
347-354. 
4. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М., 
Олексенко С.О. 
Економіка південного 
Регіону: проблеми, 
стратегії, моніторинг: 
колективна монографія 
[Федорчук О.М., Ковальов 
В.В., Олексенко С.О. та 
ін.] - Херсон: Видавничий 
дім Гельветика, 2017. – С. 
137-160. 
5. Ковальов В.В.,  
Федорчук О.М. 
Продуктивність праці на 
підприємстві та резерви її 
підвищення [Ковальов 
В.В. та ін.] Сучасний стан 
та пріоритети розвитку 
системи обліку, 
оподаткування й аналізу 
виробничо-економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання 
агропромислового 
сектору економіки: 
[колективна монографія] 
/ за заг. ред. Л.О. 
Мармуль. – Херсон: 
Айлант, 2018. – С. 226-
235.
6. Ковальов В.В., 
Федорчук О.М.  
Інвестиційна 
привабливість та методи 
її оцінки / Теорія, 
методологія і практика 
обліку, оподаткування й 
аналізу виробничо-
економічної діяльності 
суб’єктів агробізнесу та 
сільських територій: нові 
реалії та перспективи в 
умовах інтеграційних 
процесів: [колективна 
монографія] / за заг. ред. 
Мармуль Л. О. ― Херсон: 
Айлант, 2020. – С.259-
270.

8) Відповідальний 
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№ 90977 26.07.2019
13. 
1. Галіченко М. В. 
Методичні вказівки і 
рекомендації до 
семінарських занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Україна в 
Європі та світі. Херсон, 
2019. 50 с.
2. Галіченко М. В. 
Методичні вказівки і 
рекомендації до 
семінарських занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Релігійні 
громади Херсонщини». 
Херсон, 2019. 37 с.
3. Галіченко М. В. 
Методичні рекомендації 
до написання курсових 
робіт з філософії. Херсон, 
2019. 23 с.
4. Галіченко М. В., 
Поліщук І. Є. Хрестоматія 
з історії та філософії 
науки: Навчально-
методичний посібник. 
Херсон, 2018. 158 с.
5. Галіченко М. В. 
Методичні вказівки і 
рекомендації до 
семінарських занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Філософія». 
Херсон, 2018. 69 с. 
6. Галіченко М. В. 
Методичні вказівки і 
рекомендації до 
семінарських занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Філософія» 
для студентів ФКМ. 
Херсон, 2018. 71 с. 
7. Галіченко М. В. 
Методичні вказівки і 
рекомендації до 
семінарських занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Політологія». Херсон, 
2017. 50 с. 
8. Галіченко М. В. 
Завдання до самостійної 
роботи з дисципліни 
«Філософія». Херсон, 
2016. 163 с. (у 
співавторстві з Поліщук І. 
Є.)
9. Галіченко М. В. 
Методичні вказівки і 
рекомендації до 
семінарських занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Філософія 
та методологія науки». 
Херсон, 2015. 87 с. (у 
співавторстві з Поліщук І. 
Є.)
14. Керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі 



Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт
Студентка 111-м групи 
Факультету української 
філології та 
журналістики Ястреб 
Наталія Олександрівна. 
Всеукраїнський конкурс 
студентських робіт з 
соціології.
15. 
1. Галіченко М. В. 
Філософсько-
методологічна підготовка 
здобувачів вищої освіти в 
українському 
університеті: реальний 
стан і перспективи // ІІ 
International scientific 
conference «Modernization 
of the educational system: 
world trends and national 
peculiarities» Conference 
proceedings, February 
22th, 2019. Kaunas: 
Izdevnieciba Baltija 
Publishing, P. 429-431. (у 
співавторстві з Поліщук І. 
Є.)
2. Галіченко М. В. 
Філософія для не 
філософів (до питання 
філософсько-
методологічної 
підготовки бакалаврів, 
магістрів та докторів 
філософії (PhD) в 
сучасному університеті) 
// Педагогічні науки: 
Збірник наукових праць. 
Херсон. 2018. Вип. 85. С. 
144-149. (у співавторстві з 
Поліщук І. Є.)
3. Галіченко М. В. Внесок 
протестантизму у 
становлення і розвиток 
екуменізму // Збірник 
матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Реформація: історичний 
та сучасний контекст». 
Херсон, 2017. С. 80-85
4. Галіченко М. В. 
Відображення ідеологеми 
«Москва – Третій Рим» у 
концепції В. 
Цимбурського «Острів 
Росія» // Науковий 
вісник молодих учених і 
аспірантів ХДУ. Зб. наук. 
праць. 2017. С. 21-27. 
5. Галіченко М. В. 
Втілення ідеологеми 
«Москва – Третій Рим» у 
концепції «Русский мир» 
Російської православної 
церкви // Scriptorium 
nostrum.  Херсон. 2017. № 
1. C. 233-259. 
6. Галіченко М. В. 
Екуменічна діяльність 
протестантських церков 
на Херсонщині. // 
Людина, яка реформує та 
реформується. Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 
присвяченої 500-літтю 
Реформації [тези 
оповідей та виступів] Від. 
ред. Волобуєва С. В. Київ : 
НТУ, 2017. С. 11 – 12.
16. 
Національна спілка 
краєзнавців України 
членський квиток № 1352 
від 13.05.2019
18. Наукове 
консультування 
Таврійського 



християнського інституту

191151 Федорчук 
Олександр 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Бізнесу і права Диплом 
бакалавра, 

Херсонський 
державний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2001, 

спеціальність: 
0501 Економіка і 
підприємництво, 

Диплом 
спеціаліста, 

Херсонський 
державний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

спеціаліста, 
Інститут 

післядипломної 
освіти та 

дорадництва 
ДВНЗ 

"Херсонський 
державний 
аграрний 

університет", рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 
7.09010101 
Агрономія, 

Диплом доктора 
філософії ДK 

038071, виданий 
02.03.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038071, 
виданий 

09.11.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 021962, 
виданий 

23.12.2008

18 ОК31 Фінанси 
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2. 1. Федорчук О.М. 
Розвиток інфраструктури 
ринку матеріально-
технічних ресурсів для 
аграрного сектору 
[Електронний ресурс] / 
О.М. Федорчук // 
електрон. наук. вид. з 
екон. наук – Миколаїв, 
2017. – Вип. 1. – Режим 
доступу: 
http://modecon.mnau.edu.
ua/rozvitok-
%D1%96nfrastrukturi-
rinku-mater%D1%96 alno-
texn%D1%96chnix-
resurs%D1%96v-dlya-
agrarnogo-sektoru.
2. Fedorchuk A., Mohnenko 
A., Melnikova K. Software 
economy as a vector of 
management of innovative 
infrastructure of the region 
/ A. Fedorchuk, A. 
Mohnenko K. Melnikova // 
Вісник Хмельницького 
національного 
університету: Економічні 
науки 2019, № 5. - 
Хмельницький, ХНУ. – 
2019. – С. 7-10.
3. Федорчук О.М., Боліла 
С.Ю. Дослідження 
профілю кінцевого 
споживача на 
регіональному ринку 
м’ясопродуктів як 
інструмент укріплення 
конкурентних позицій 
товаровиробника / О.М. 
Федорчук, С.Ю. Боліла // 
Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія: 
«Економічні науки». Вип. 
26: част. 1. - 2017. - С. 70-
74. 
4. Федорчук О.М., 
Протосвіцька О.І. 
Інвестиційно-інноваційне 
забезпечення 
формування 
конкурентоспроможності 
агропромислового 
підприємства 
[Електронний ресурс] / 
О.М. Федорчук // 
електрон. наук. вид. з 
екон. наук – «Ефективна 
економіка», Дніпро, 2017. 
– Вип. 11. – Режим 
доступу: 
http://www.economy.nayk
a.com.ua/?op=1&z=6921.
5. Мохненко А.С., 
Мельникова К.В., 
Федорчук О.М. Стратегія 
розвитку регіонального 
газотранспортного 
підприємства / А.С. 
Мохненко, К.В. 
Мельникова, О.М. 
Федорчук // Науковий 
вісник Херсонського 
державного університету. 
Серія: «Економічні 
науки». Вип. 32. - 2018. - 
С. 91-94. 
6. Федорчук О.М., 
Протосвіцька О.І. 
Фактори підвищення 
конкурентоспроможності 
агропромислових 
підприємств регіону / 
О.М. Федорчук, О.І. 
Протосвіцька //  Вісник 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 



Серія „Економічні науки”. 
№ 4. - 2018. С. 453-463.
7. Федорчук О.М., 
Дискіна А.А., 
Протосвіцька О.І. 
Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій в контексті 
побудови 
конкурентоспроможної 
інфраструктури 
розумного міста / О.М. 
Федорчук, А.А. Дискіна, 
О.І. Протосвіцька // 
Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. Серія: 
«Економічні науки». Вип. 
33. - 2019. – С. 93-97.
8. Федорчук О.М., 
Протосвіцька О.І., 
Мохненко А.С. 
Управління 
конкурентоспроможністю 
підприємства на основі 
застосування системного 
підходу / О.М. Федорчук, 
О.І. Протосвіцька, 
Мохненко А.С. // Вісник 
східноєвропейського 
університету економіки і 
менеджменту. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент».  Вип. 
2(25). - 2018. – С. 13-25.
9. Федорчук О.М., 
Петренко В.С., 
Карнаушенко А.С. Аналіз 
сучасного стану 
державної підтримки 
аграрних підприємств 
України / О.М. Федорчук, 
В.С. Петренко, А.С. 
Карнаушенко // Науково-
виробничий журнал 
Бізнес-Навігатор Випуск 
2 (51), Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – С. 
93-99.
3. 1. Fedorchuk O.M., 
Mokhnenko A.S., 
Protosivitska O.I. Concept 
of sustainable development 
of the food sector 
enterprises in the 
competitive environment 
[O. Fedorchuk and oth.] // 
Development of the 
innovative environmental 
and economic system in 
Ukraine : [collective 
monograph]/ in edition V 
.Khudolei, T.Ponomarenko. 
– OKTAN PRINT s.r.o. – 
2019 – Czech Republic. – 
P. 123-141.
2. Федорчук О.М., 
Ковальов В.В. 
Прогнозування потреби у 
матеріально-технічних 
ресурсах для підприємств 
виробничої 
інфраструктури 
аграрного сектору / 
Моніторинг 
інфраструктури аграрної 
сфери: Теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 
конкурентоспроможності 
підприємств: монографія 
[Федорчук О.М. та ін.] - 
Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 
347-354. 
3. Федорчук О.М., 
Ковальов В.В., Олексенко 
С.О. Економіка 
південного Регіону: 
проблеми, стратегії, 
моніторинг: колективна 



монографія [Федорчук 
О.М., Ковальов В.В., 
Олексенко С.О. та ін.] - 
Херсон: Видавничий дім 
Гельветика, 2017. – С. 137-
160. 
4. Федорчук О.М., 
Ковальов В.В. 
Продуктивність праці на 
підприємстві та резерви її 
підвищення [Федорчук 
О.М. та ін.] Сучасний стан 
та пріоритети розвитку 
системи обліку, 
оподаткування й аналізу 
виробничо-економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання 
агропромислового 
сектору економіки: 
[колективна монографія] 
/ за заг. ред. Л.О. 
Мармуль. – Херсон: 
Айлант, 2018. – С. 226-
235.
5. Федорчук О.М., 
Протосвіцька О.І., 
Мохненко А.С. Аналіз 
ефективності 
функціонування 
підприємств 
продовольчої сфери 
[Федорчук О.М. та ін.] 
«обліково-аналітичне 
забезпечення й 
оподаткування розвитку 
суб’єктів агробізнесу та 
сільських територій» 
[колективна монографія] 
/ за заг. ред. Л.О. 
Мармуль. – Херсон: 
Айлант, 2019. – С. 223-
235.
6. Федорчук О.М., 
Мохненко А.С., 
Мельникова К.В. 
Інвестиційно-інноваційне 
забезпечення 
конкурентоспроможного 
розвитку підприємств / 
О.М. Федорчук, А.С. 
Мохненко, К.В. 
Мельникова // Розвиток 
підприємства в умовах 
нестабільного 
зовнішнього середовища: 
управління, реалізація та 
перспективи: монографія 
/ за заг. ред. д.е.н., проф. 
Шарко М.В. – Херсон: 
ФОП Вишемирський В.С., 
2019. – 227-244 с.
4. 1. Щаслива Ганна 
Петрівна «Організація та 
управління використання 
матеріально-технічних 
засобів у сільському 
господарстві» 08.00.03 – 
економіка та управління 
національним 
господарством. Захист 
29.08.2012 (м. Полтава)
2. Петренко Вікторія 
Сергіївна «Економічна 
ефективність 
виробництва насіння 
олійних культур у 
насіннєвих 
підприємствах» 08.00.04 
– економіка та 
управління 
підприємствами. Захист 
01.11.2012 (м. Умань)
3. Репілевський Едуард 
Вікторович 
«Удосконалення системи 
контролінгу в 
сільськогосподарських 
підприємствах» 08.00.04 
– економіка та 
управління 
підприємствами. Захист 



12.10.2012 (м. Полтава).
5. Erasmus+. Side By Side 
& Altogether for rural 
youth         04.12.2019-
12.12.2019.
8. Відповідальний 
виконавець теми № 
0117U003286 
«Теоретичні, 
методологічні та 
практичні аспекти 
конкурентоспроможного 
розвитку підприємств 
регіону».
10. Замісник завідувача 
кафедри фінансів, обліку 
та підприємництва; 
помічник декана з 
міжнародних зв’язків та 
інформатизації 
факультету економіки і 
менеджменту
12.  1. Федорчук О.М. та 
ін. Патент на корисну 
модель № 128021 від 
27.08.2018 «Спосіб 
підвищення перезимівлі 
рослин шавлії 
лікарської».
2. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель № 127080 від 
10.07.2018 «Спосіб 
покращення якості 
ґрунтів при вирощуванні 
шавлії лікарської».
3. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель № 129166 від 
25.10.2018 «Спосіб 
покращення 
використання вологи при 
вирощуванні шавлії 
лікарської залежно від 
років життя та умов 
вирощування».
4. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель № 128968 від 
10.10.2018 «Спосіб 
підвищення урожаю 
насіння шавлії лікарської 
в залежності від 
агротехнологічних умов 
вирощування».
5. Федорчук О.М. та ін. 
Патент № 129419 на 
корисну модель від 
25.10.2018 «Спосіб 
підвищення урожаю 
сировини шавлії 
лікарської  залежно від 
технології вирощування».
6. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель № 130592 від 
10.12.2018 «Спосіб 
отримання ефірної олії  
шавлії лікарської 
залежно від технології 
вирощування».
7. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель № 135676 від 
10.07.2019 «Спосіб 
удосконалення 
агротехнічних прийомів 
вирощування сафлору 
красильного в умовах 
південного степу 
України».
8. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель № 135675 від 
10.07.2019 «Спосіб 
удосконалення 
агротехнічних прийомів 
підвищення врожайності 
зеленої маси розторопші 
плямистої в умовах 
зрошення на півдні 
України».



9. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель № 132090 від 
11.02.2019 «Спосіб 
підвищення якості 
ефірної олії  шавлії 
лікарської залежно від 
технології вирощування».
10. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
модель №138389 від 
25.11.2019 «Спосіб 
удосконалення технології 
вирощування розторопші 
плямистої для отримання 
олії з високими якісними 
показниками».
11. Федорчук О.М. та ін. 
Патент на корисну 
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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

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 

ОК41 Навчальна 
практика 

Збір фактичного матеріалу, 
опрацювання першоджерел, 
написання звіту. Застосування 
методів теоретичного та 
емпіричного дослідження, 
економіко- математичні та 
економіко- логічні методи, 
дослідницький.

Підсумковий контроль
диф. залік



систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування.  
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 

ОК23 Економічний аналіз 
бізнес-середовища

Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 

практичних питань.



та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ОК24 Логістика Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 

ОК25 Гроші та кредит лекційні заняття, презентації, 
тестові завдання, індивідуальні 
завдання, лекції-презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 

ОК26 Банківська система лекційні заняття, презентації, 
тестові завдання, індивідуальні 
завдання, лекції-презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 

ОК27 Страхування Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

ОК28 Фінанси лекційні заняття, презентації, 
тестові завдання, індивідуальні 
завдання, лекції-презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(екзамен)

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 

ОК29 Біржова справа Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 

ОК30 Банківські операції лекційні заняття, презентації, 
тестові завдання, індивідуальні 
завдання, лекції-презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 

ОК31 Фінанси 
підприємств

лекційні заняття, презентації, 
тестові завдання, індивідуальні 
завдання, лекції-презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



систем. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 

ОК42  Виробнича 
практика 

Збір фактичного матеріалу, 
опрацювання першоджерел, 
написання звіту

Підсумковий контроль
(диф. залік)



інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного мислення 
у дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення. 

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 

ОК32 Державні фінанси Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР12. 
Використовувати 

ОК34 Фінансовий аналіз Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 

ОК35 Інвестування Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 

ОК36 Аудиторська 
діяльність

Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 

ОК37 Фінансовий 
менеджмент

Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 

ОК38 Венчурний бізнес Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 

ОК39 Електронна 
комерція

Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 

ОК40 Курсові роботи з 
фахових дисциплін

Опрацювання першоджерел, 
збір практичного матеріалу, 
написання роботи,   підготовка 
презентації та доповіді

Усне опитування Підсумкова 
форма контролю: захист 
курсової роботи
Підсумковий контроль
 (диф. залік)



систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 



методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного мислення 
у дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні. 

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 

ОК44 Атестація 
здобувачів вищої освіти  

Підготовка кваліфікаційної 
роботи. Застосування методів 
теоретичного та емпіричного 
дослідження, загальнонаукових, 
загальноекономічних, 
економіко-математичних 
методів.

Захист кваліфікаційної роботи 



ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 

ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного мислення 
у дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення. 

ОК43 Переддипломна 
практика 

Збір фактичного матеріалу, 
опрацювання першоджерел, 
написання звіту

Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 

ОК33 Місцеві фінанси лекційні заняття, презентації, 
тестові завдання, індивідуальні 
завдання, лекції-презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 

ОК22 Бухгалтерський 
облік та аудит

Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 

ОК19 Маркетинг лекційні заняття, кейси,
презентації, тестові завдання, 
індивідуальні завдання, лекції-
презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



банківської системи 
та страхування. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 

ОК20 Статистика Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР21. Розуміти 
вимоги до діяльності 
за спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення сталого 
розвитку України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 

ОК1  Практична 
філософія 

лекційні заняття,
презентації, тестові
завдання, індивідуальні
завдання, усні обговорення
в дискусійній формі на
практичних заняттях,
підготовка конспектів (тез,
рефератів), лекції з
використанням логічних
методів, науковою
літературою

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль 
(екзамен) 



демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя. 

ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного мислення 
у дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя.  

ОК2  Історія України та 
української культури

лекційні заняття, тестові
завдання, індивідуальні
завдання, усні обговорення
в дискусійній формі на
семінарських заняттях,
підготовка конспектів (тез,
рефератів), лекції з
використанням логічних
методів, науковою
літературою

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного мислення 
у дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 

ОК3 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

лекційні заняття , усні
обговорення в дискусійній
формі на практичних
заняттях, підготовка
конспектів, самостійне
опрацювання матеріалу

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



відкритості до нових 
знань. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя

ПР15. Спілкуватись в 
усній та письмовій 
формі іноземною 
мовою у професійній 
діяльності. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного мислення 
у дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 

ОК4 Іноземна мова усне опитування,
виконання вправ, завдань,
проведення тестування,
ситуаційні завдання,
аудіювання 

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя

ОК5 Безпека 
життєдіяльності (безпека 
життєдіяльності, основи 
охорони праці та 
цивільний захист) та 
екологічна безпека

лекційні заняття,
презентації, тестові
завдання, індивідуальні
завдання, практичні заняття

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 

ОК6 Фізичне виховання пояснення, індивідуальні
завдання, інструктаж,
тренування

Підсумковий контроль
(диф. залік)



ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР08. Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові технології 
та програмні 
продукти. 

ОК7 Сучасні 
інформаційні технології у 
професійній діяльності

Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів. 
Застосування методів 
емпіричного дослідження, 
економіко-математичного 
аналізу і моделювання.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя

ОК8 Академічна 
доброчесність

лекційні заняття,
презентації, тестові
завдання, індивідуальні
консультації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 

ОК21 Економіка 
підприємства

Лекційні заняття, практичні
заняття, презентації, тестові
завдання, індивідуальні

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 



т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

завдання, лекції-тренінги,
ситуаційні завдання,
розрахункові роботи

самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен) 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 

ОК9 Теоретична 
економіка 

лекції, у т.ч. інтерактивні
лекції, презентації, тестові
завдання, усні обговорення в 
дискусійній формі на
практичних заняттях,
підготовка конспектів (тез,
рефератів), пояснення,
розповідь, лекції-
презентації 

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР06. Застосовувати 
відповідні економіко-
математичні методи 
та моделі для 
вирішення фінансових 
задач. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 

ОК11 Економіко-
математичні методи та 
моделі у 
світогосподарських 
процесах 

тестові завдання, практичні
заняття, підготовка
конспектів (тез, рефератів),
самостійні роботи

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 

ОК12 Історія економіки та 
економічної думки

Аудиторна та самостійна робота 
на основі проблемно -
орієнтованого навчання із 
викоританням лекційних, 
семінарських занять, 
консультацій, тренінгів, ділових 
ігор, ситуаційних завдань, 
презентацій, доповідей

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен) 



систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР17. Визначати та 
планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР21. Розуміти 
вимоги до діяльності 
за спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення сталого 
розвитку України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 

ОК13 Професійна етика Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя
ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових процесів. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ОК14 Макроекономіка Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)

ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 

ОК15 Правове 
регулювання ведення 
бізнесу (за профілем 
спрямування)

лекційні заняття,
тестування, письмова робота
практичні роботи, усне
опитування, самостійні
роботи, робота з науковою
літературою, 

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)



фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних функцій 
у сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 
ПР19. Виявляти 
навички самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до нових 
знань. 
ПР21. Розуміти 
вимоги до діяльності 
за спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення сталого 
розвитку України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 
ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в 
Україні. 
ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності суспільства 
на основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань, 
використовувати 
різні види та форми 
рухової активності 
для ведення здорового 
способу життя

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 

ОК16 Менеджмент лекційні заняття, тестові
завдання, усні обговорення
в дискусійній формі на
прктичних заняттях,
підготовка конспектів (тез,
рефератів), самостійні
роботи, лекції-презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 

ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, у 
т.ч. бюджетна та 
податкова системи, 
фінанси суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування). 
ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову звітність 
та правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію. 
ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та розуміти 
методологію 
визначення і методи 
отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем. 
ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення інформації, 
ідей, проблем та 
способів їх вирішення 
до фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності. 

ОК17 Підприємницька 
діяльність

лекційні заняття, кейси, 
презентації, тестові завдання, 
індивідуальні завдання, лекції-
презентації

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, самостійна робота). 
Підсумковий контроль
(диф. залік)

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 

ОК18 Мікроекономіка Лекційні, семінарські заняття, 
самостійна, індивідуальна 
робота із застосуванням 
інтерактивних методів, 
частково-пошукових, 
опрацювання дискусійних 
практичних питань.

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



функціонування 
фінансових систем. 
ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових та 
національних 
фінансових систем та 
їх структури. 
ПР04. Знати механізм 
функціонування 
державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської системи 
та страхування. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 
та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 

ПР01. Знати та 
розуміти економічні 
категорії, закони, 
причинно-наслідкові 
та функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем. 
ПР02. Знати і 
розуміти теоретичні 
основи та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем. 
ПР07. Розуміти 
принципи, методи та 
інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, банківської 
справи та 
страхування. 
ПР14. Вміти 
абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз 
та синтез для 
виявлення ключових 
характеристик 
фінансових систем, а 
також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних завдань 

ОК10  Сталий розвиток Аудиторна та самостійна робота 
на основі проблемно -
орієнтованого навчання із 
викоританням лекційних, 
семінарських занять, 
консультацій, тренінгів, ділових 
ігор, ситуаційних завдань, 
презентацій, доповідей

Поточний контроль (тестовий, 
усне опитування, індивідуальні 
завдання, контрольна та 
самостійна роботи). 
Підсумковий контроль
(екзамен)



та змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати. 
ПР21. Розуміти 
вимоги до діяльності 
за спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення сталого 
розвитку України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави. 

 


