
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Університет банківської справи

Освітня програма 18698 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

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 1141

Повна назва ЗВО Університет банківської справи

Ідентифікаційний код ЗВО 34716922

ПІБ керівника ЗВО Кузнєцова Анжела Ярославівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ubs.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

115

Повна назва ВСП ЗВО Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 34818759

ПІБ керівника ВСП ЗВО Рогова Наталія Василівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

https://cibs.ubs.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/115

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 18698

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

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 менеджменту та інформаційних технологій

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

Кафедри обліку і оподаткування, фінансів та банківської справи, права і 
соціально-гуманітарних дисциплін

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 164

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 66965

ПІБ гаранта ОП Руденко Микола Вікторович

Посада гаранта ОП Професор
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Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

m.rudenko@cibs.ubs.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-729-21-63

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-473-71-31
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Менеджмент» (далі - ОП) розроблена для першого (бакалаврського) рівня 
навчання і передбачає підготовку бакалаврів з галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 
«Менеджмент». Розробка та впровадження ОП «Менеджмент» здійснювалось на підставі отримання ліцензії на 
підготовку бакалаврів за спеціальністю «073 Менеджмент» ліцензійним обсягом 50 осіб (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 26.05.2017 № 111-л). До розроблення ОП були залучені зовнішні стейкхолдери, представники 
бізнесу, роботодавці, здобувачі вищої освіти, представники академічної спільноти.
ОП було розроблено та впроваджено з урахуванням внутрішніх нормативних документів: Положення «Про 
навчально-методичне забезпечення освітньої програми та Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та 
закриття освітніх програм та навчальних планів ДВНЗ «Університет банківської справи» (http://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
За результатами виконання ОП здобувачі отримують диплом бакалавра. Обсяг ОП у ЄКТС складає 240 кредитів 
ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти та 120, 180 кредитів ЄКТС за скороченим терміном навчання. Мова 
викладання – українська. 
Термії дії ОП – до затвердження нової ОП. Здобувати ступінь бакалавра має право будь-яка особа за умови 
наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст»). Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти, набуття додаткових компетенцій в системі післядипломної освіти. З метою підвищення ефективності 
та якості освітнього процесу, формування професійних компетентностей здобувачів ОП постійно вдосконалювалася.  
Перегляд ОП з моменту її затвердження у червні 2017 р. (протокол Вченої ради від 30.06.2017) здійснювався двічі. 
Перший перегляд (протокол Вченої ради № 7 від 14.02.2019) був зумовлений затвердженням МОНУ Стандарту 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 
«Менеджмент» (від 29.10.2018). Відповідно до нього в ОП відбувся перегляд нормативних і додаткових 
компетентностей та програмних результатів навчання. На пропозицію здобувачів, ОП було доповнено графічною 
структурно-логічною схемою освітніх компонентів тощо. ІІІ видання ОП (протокол Вченої ради № 5 від 29.12.2020) 
містить зміни до переліку освітніх компонентів та обсягів виділеного на них часу. При цьому розширено перелік 
освітніх компонентів, що формують фахові компетентності (за рахунок обов’язкових навчальних дисциплін: 
«Психологія бізнесу», «Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)», «Менеджмент (Управління 
проектами)», «Психологія бізнесу», «Менеджмент (Публічне управління)», «Менеджмент (Управління якістю)», 
«Бізнес-аналітика», «Менеджмент (Управління змінами)» та дисциплін за вибором студента: «Психологія бізнесу», 
«Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)», «Менеджмент (Управління проектами)», 
«Психологія бізнесу», «Менеджмент (Публічне управління)», «Менеджмент (Управління якістю)», «Бізнес-
аналітика», «Менеджмент (Управління змінами)», до фахових, за вибором студента: «Інформаційні технології в 
менеджменті», «Комплаєнс», «Безпека бізнесу», «Міжнародна логістика», «Фінансова безпека», «Цифровий 
маркетинг», «Управління малим та середнім бізнесом», «Корпоративне управління», «Теорія управління», 
«Економічна політика». До переліку додаткових спеціальних компетентностей було додано: «Здатність виконувати 
професійну діяльність, забезпечуючи дотримання стандартів якості». Вивчення дисципліни «УБС студія «Тайм 
менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»» переміщено в 3-й семестр, 6 кредитів дисципліни 
«Професійна іноземна мова» - у 8-й семестр, додано дисципліни за вибором студентів «Іноземна мова (Рівень В2)», 
«Господарське право», «Основи програмної інженерії», «Основи наукових досліджень», «Риторика та ораторське 
мистецтво» та ін. 
 
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 ОД

1 курс 2020 - 2021 8 36 0

2 курс 2019 - 2020 16 29 0

3 курс 2018 - 2019 8 13 0

4 курс 2017 - 2018 4 4 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
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Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 18698 Менеджмент
48137 Освітньо-професійна програма "Менеджмент персоналу"
24291 Менеджмент
33322 Менеджмент і глобальний бізнес
33146 Освітньо-професійна програма "Менеджмент 
персоналу"
27229 Освітньо-професійна програма "Менеджмент"

другий (магістерський) рівень 18716 Менеджмент
6647 Бізнес-адміністрування
24298 Менеджмент
33327 Стратегічний менеджмент в бізнесі
9900 Управління фінансово-економічною безпекою
11068 Бізнес-адміністрування
27237 Освітньо-професійна програма "Бізнес-адміністрування"
27238 Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-
економічною безпекою"
29292 Освітньо-професійна програма "Менеджмент"
26555 Освітньо-професійна програма «Менеджмент»
32355 «Бізнес-адміністрування та міжнародний менеджмент»
48142 Управління фінансово-економічною безпекою
48141 Бізнес-адміністрування

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 62531 22082

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

62531 22082

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 3968 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 ОПП_073_(бак)_2017 1 ред.pdf MXjn6uZskX31fc2ELAv1i2XzpirYAuMaaSPs7HMwJWU=

Освітня програма ОПП_073_(бак)_2019 2 ред 
(діюча).pdf

vUPNc5RiWZOlALw0FpW+MQZ4ONGaxFi2PfUzyau8Cv
k=

Освітня програма ОПП_073_(бак)_2020 3 ред 
(перспект).pdf

/DT5k0wLc41ehg4beXP9WR905lA09gcHgsUlb3hTWK4=

Навчальний план за ОП НП_073_(бак)_2019 діюча.pdf E7dRROAMLziuLo7wxN30Qg7jDYQ/nWiTb2rA4UFbxnk
=

Навчальний план за ОП НП_073_(бак)_2020 перспект.pdf z83KJn/sJmNrp5pJhtKZGuSYA93qA+y2x22SMHmI4hk
=

Навчальний план за ОП НП_073_(бак)_2017.pdf /MXQrHlWwCguLB9IRnLik1WZ+u9f+zGtDEJtkGM9g3
0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ВІДГУКИ НА ОПП.pdf DlKrgfMutV3tv9YP49qwj82CJjnYkkQoQIaAjovurqM=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми

Сторінка 5



 
 

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

Основною ціллю ОП є підготовка конкурентоспроможних фахівців з менеджменту, формування у них системних 
умінь ефективного управління сучасними організаціями, зокрема фінансово-кредитними установами.
Особливостями ОП є набуття здобувачами вищої освіти вміння застосовувати сучасні інструменти управління 
підприємствами та їх підрозділами, міжнародною економічною та фінансовою діяльністю в умовах динамічних змін 
і невизначеності, на посадах у сфері економіки та менеджменту при плануванні та розробленні проектів, 
формуванні ефективних бізнес-стратегій суб’єктів господарювання для різних типів ринкових структур, оцінюванні 
ефективності їхньої діяльності.
ОП орієнтована на глибоку фахову підготовку менеджерів, ініціативних, здатних до роботи в команді та до швидкої 
адаптації в умовах динамічного бізнес-середовища. Перелік навчальних дисциплін, що формують контент ОП, 
враховує сучасні вимоги до фахівців з менеджменту щодо вирішення практичних завдань ефективного управління 
підприємством, організацією, установою в  умовах невизначеності. 
З огляду на актуальні тенденції розвитку менеджменту та з урахуванням місії й профільності Університету, значна 
увага в ОП приділяється методам та інструментам здійснення фінансово-банківської діяльності, використанню 
сучасних систем прийняття управлінських рішень у професійній сфері на базі сучасних досягнень, зокрема у сфері 
фінансів; навичкам аналізу економічних процесів і явищ на мікро- та макрорівнях, глибокому вивченню іноземної 
мови, міжнародної, регіональної та цифрової економіки.

 

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

ОП розроблено відповідно до місії та стратегії змін Університету (https://ubs.edu.ua), який прагне утримати 
лідерські позиції у підготовці конкурентоспроможних фахівців з управління та адміністрування, а відтак вбачає 
свою місію у створенні камерного, толерантного, інтелектуального середовища, що плекає фінансову еліту нації в 
ім’я людини, її добробуту і гідності, процвітання держави та примноження надбань світової спільноти.
Традиційно основним профілем Університету була підготовка фахівців, здатних до вирішення не лише завдань 
управління фінансами чи облікового забезпечення цієї діяльності, але й широкого кола проблем управління та 
забезпечення  конкурентоспроможності організації. Останні тенденції розвитку вітчизняної економіки зумовили 
необхідність інтенсифікації зусиль Університету щодо формування управлінських компетентностей здобувачів 
вищої освіти, що зумовило розробку та впровадження ОП «Менеджмент». Стратегія змін, прийнята Університетом, 
пов’язана з розвитком системи дистанційного навчання, яка безперервно модернізується шляхом врахування 
світових і вітчизняних трендів на ринку e-learning, і передбачає підготовку висококваліфікованих, 
конкурентоздатних фахівців з менеджменту з врахуванням вимог часу та потреб ринку, базуючись на широкому 
застосуванні інноваційних методів навчання, діджиталізації освітнього процесу, чому й сприяє реалізація ОП 
«Менеджмент». 

 

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

На пропозицію здобувачів щодо включення до ОП дисциплін, що формують компетентності в сфері психології 
бізнесу та використання інформаційних технологій в менеджменті і з основ програмування та вивчення іноземної 
мови на 4-му курсі до обов’язкових дисциплін ОП додано: «Психологія бізнесу», у 8-му семестрі – «Професійна 
іноземна мова», до вибіркових: «Інформаційні технології в менеджменті», «Основи програмної інженерії», у 7-му 
семестрі – «Іноземна мова (Рівень В2)».
На пропозицію здобувачів посилити практичну складову їх підготовки, провадиться робота з впровадження 
елементів дуальної освіти. Так, в грудні 2019 р. в Інституті відбувся круглий стіл за участі роботодавців на тему: 
«Проблеми та перспективи впровадження дуальної освіти в Україні», де обговорювались принципи та форми 
співпраці в сфері запровадження дуальної освіти. Було створено робочу групу з розробки відповідної нормативної 
бази в Університеті. В червні та жовтні 2020 р. було затверджено Положення; «Про дуальну освіту в УБС» і «Про 
центр дуальної та дистанційної освіти», створено відповідний підрозділ. На жаль, через пандемію COVID-19 та 
карантинні заходи виникли об’єктивні перешкоди для навчання здобувачів на робочому місці. Однак в інституті це 
значною мірою компенсується проведенням фахівцями-практиками гостьових лекцій, а також включенням до 
навчальної практики тренування здобувачів на бізнес-симуляторі VIAL+, яке дає їм змогу опрацювати основні 
аспекти управління основними підрозділами підприємства.

- роботодавці

На пропозицію Голови правління ПАТ «КООПЗОВНІШТОРГ» та ін., щодо формування у бакалаврів з менеджменту 
ініціативності, комунікативних здібностей, лідерських якостей та вміння працювати в команді до ОП включено 
обов’язкові дисципліни: «Лідерство та командна робота», «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в 
бізнесі» (І, ІІ, ІІІ редакції ОП), «Психологія бізнесу» (ІІІ редакція), вибіркові: «Управління конфліктами», 
«Комунікативний менеджмент» (І, ІІ, ІІІ редакція) тощо.
На пропозицію Генерального директора ПСП «НЬЮТОН» щодо знання випускниками ОП іноземної мови та основ 
безпеки бізнесу до ОП включено обов’язкову навчальну дисципліну «Професійна іноземна мова та міжнародні 
бізнес-комунікації,» (І редакція) та вибіркову «Безпека бізнесу» (ІІІ редакція).
На пропозицію директора департаменту економіки та розвитку черкаської міської ради щодо розуміння 
випускниками ОП взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами на мікро- та макрорівнях, до 
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ОП включено обов’язкові дисципліни: «Мікроекономіка та макроекономіка», Економіко-математичні методи та 
моделі», вибіркові – «Соціологія», «Філософія» (І, ІІ, ІІ редакція), вибіркові: «Економіка підприємства», «Аналіз 
інвестиційних проектів» (ІІІ редакція) тощо.
При створенні та оновлені ОП було також враховано пропозиції: директора ТОВ «НЬЮ ЛАЙТ», директора ТОВ 
«ЄВРОКОНТРАКТ», начальника Служби комплаєнс АТ «ТАСКОМБАНК» щодо включення до ОП дисциплін 
«Управління якістю», «Управління змінами», «Комплаєнс» тощо.

- академічна спільнота

На пропозицію професора кафедри менеджменту та економічної безпеки ЧНУ ім. Богдана Хмельницького щодо 
формування у здобувачів ОП навичок усного мовлення, з наукових досліджень, знань з теорії і практики управління 
на державному та приватному рівнях, включити до переліку навчальних дисциплін за вибором студента: «Основи 
наукових досліджень», «Риторика та ораторське мистецтво», «Теорія управління», «Економічна політика». На 
пропозицію завідувача кафедри міжнародної економіки та бізнесу Черкаського національного технологічного 
університету до переліку вибіркових дисциплін ОП включено обов’язкові дисципліни з інших ОП Інституту.

- інші стейкхолдери

представників громадських організацій щодо необхідності формування соціально відповідальних, ініціативних 
особистостей, які вміють всебічно аналізувати соціально-економічні процеси, постійно підвищують свій 
професійний рівень і вміють працювати в колективі.

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

Наслідки світової фінансової і внутрішньої політичної криз, анексія Криму, війна на Сході України та економічна 
нестабільність через пандемію COVID-19 призвели до виникнення нових викликів і посилення невизначеності умов 
функціонування суб’єктів господарювання, що висуває нові вимоги до осіб, процес фахової діяльності яких 
пов’язаний із прийняттям управлінських рішень. ОП «Менеджмент» покликана надати їм необхідні компетентності. 
Сучасна економіка потребує компетентних, креативних, мультифункціональних управлінців, здатних враховувати 
глобальний та регіональний контекст функціонування організації, розвиток фінансових технологій та цифровізацію 
економіки, що й знайшло відображення в цілях і програмних результатах навчання. 
Цілі програми відбивають тенденції розвитку спеціальності та потреби ринку праці у висококваліфікованих 
менеджерах, що вміють управляти в умовах невизначеності та динамічних змін, діджіталізації, розробляти та 
реалізовувати проекти, формувати пропозиції щодо удосконалення бізнес-процесів суб’єктів господарювання та 
різних типів ринкових структур, оцінювати ефективність діяльності, управляти підприємствами та їх підрозділами в 
умовах змін. Розвиток спеціальності відбувається в напрямку посилення динаміки та стрімкого розширення вимог 
роботодавців до професійних та соціальних якостей фахівців  у сфері управління.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано окремі положення та цілі 
Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року (http://ck-oda.gov.ua/docs/2018/03012018.pdf ) та 
Стратегії розвитку Черкаської області на 2021-2027 рр. (http://strategy2027-ck.gov.ua/).
Зокрема в Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року стратегічною ціллю №1 визначено 
підвищення конкурентоспроможності регіону (у т.ч. створення сприятливих умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу, що забезпечується підготовкою фахівців з менеджменту, здатних до самостійної 
підприємницької діяльності, оскільки володіють навиками аналізу фінансової звітності, проведення SWOT, SPACE 
та PEST-аналізу); ціллю №3 визначено розвиток людського капіталу, складовою якого є підприємницькі здібності. 
Галузевий та територіальний аспекти ОП враховується також у змісті освітніх компонент та в тематиці наукових 
досліджень. У зв’язку з традиціями спеціалізації Університету, чільна увага приділяється управлінню фінансами, а 
також аналізу та розробці рекомендацій щодо вдосконалення управлінської діяльності підприємств, організацій та 
установ (фінансових зокрема) Черкаського регіону.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних та іноземних програм. Зокрема враховано досвід Атлантичного міжнародного університету 
(забезпечення програмних результатів, що відповідають дисциплінам: «Фінанси (рівень А – Фінанси, гроші та 
кредит)», «Менеджмент персоналу», «Маркетинг») (https://www.aiu.edu/Bachelor-of-Business-Administration.html), 
Кембриджського університету при формуванні програмних результатів, що відповідають дисциплінам 
«Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А)» та «Статистика») 
(https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-international-as-and-a-level-
economics-9708/) та Краківського економічного університету при забезпеченні програмних результатів, що 
відповідають дисциплінам: «Менеджмент (Рівень D – Управління проектами)»; «Менеджмент персоналу (рівень В – 
Комунікативний менеджмент)» https://knzj.uek.krakow.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie/.
Вітчизняний досвід, зокрема освітньої програми «Менеджмент бізнес-організацій» за спеціальністю 073 
«Менеджмент», Київського національного економічного університету 
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(https://feu.kneu.edu.ua/ua/feu_abiturients/specialities_feu/073managementBO_bachelor/) було враховано при 
визначенні цілей та програмних результатів ОП та визначенні дисциплін («Менеджмент», «Управління 
конкурентоспроможністю підприємства», «УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»».

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

ОП передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасним економічним 
мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатні вирішувати складні завдання та проблеми 
розвитку підприємств і організацій на засадах оволодіння загальними та фаховими компетентностями як в умовах 
динамічних змін і невизначеності, так і в стабільних умовах. ОП передбачає формування у студентів критичного 
мислення, вміння визначати проблеми на основі комплексного аналізу з врахуванням ендогенних та екзогенних 
факторів, вміння обґрунтовувати можливі сценарії розвитку підприємств установ та організацій з використанням 
сучасних економіко-математичних методів та інформаційних систем, розробляти, з врахуванням прогресивного 
зарубіжного і вітчизняного досвіду, бізнес-плани розвитку підприємств, організовувати їх виконання та 
прогнозування можливого розвитку ситуації в умовах невизначеності.
Обов’язкові освітні компоненти дозволяють досягти результатів навчання, визначених стандартом, що 
підтверджується таблицями 6, 7 ОП та робочими програмами дисциплін, де чітко вказана відповідність 
запланованих результатів навчання з дисципліни програмним результатам.

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?

Міністерством освіти і науки України затверджений Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (наказ МОН від 29.10.2018 № 1165). 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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 ОП відповідає предметній області спеціальності «Менеджмент». Загальний обсяг ОП, 240 кредитів ЄКТС, 
передбачає вивчення студентами навчальних дисциплін, проходження навчальної, виробничої практики за фахом 
та підготовку звіту про проходження практики, а також підготовку та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи. 
Згідно з ОП передбачено виділення дисциплін двох видів: обов’язкових дисциплін та дисциплін за вільним вибором 
здобувачів, які розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна).
Відповідно до визначеної предметної області передбачено вивчення таких обов’язкових навчальних дисциплін як: 
«Публічне управління», «Логістичний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Маркетинг (рівень В – 
Менеджмент зовнішніх комунікацій)», УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», 
Менеджмент (рівень А, рівень Б)»  та ін. Вивчення зазначених дисциплін забезпечує досягнення програмних 
результатів, таких як: уміння демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень, 
виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування 
управлінських рішень, застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації, 
мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації тощо, сприяє формуванню 
таких спеціальних компетентностей як: здатність визначати перспективи розвитку організації, управляти 
організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління, а також загальних компетентностей щодо здатності застосовувати знання у 
практичних ситуаціях, здатності до адаптації та дії в новій ситуації та ін.
З метою формування та закріплення практичних навичок у царині менеджменту та управління окремими 
процесами ОП передбачає проходження у 7-му семестрі – навчальної практики, у 8-му семестрі виробничої 
(переддипломної) практики на підприємствах, в установах, організаціях. ОП включає аналітичний компонент і 
передбачає написання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, присвяченої вирішенню актуальних проблемних 
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питань з менеджменту. Підготовка до наукових досліджень забезпечується, у тому числі і бакалаврським семінаром.
Методи, методики та технології процесу навчання є стандартними та відповідають предметній області спеціальності, 
зазначеній у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. Використовуються загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності; спостереження, 
опитування, тестування та вимірювання; словесні, наочні та практичні методи; технології управлінської роботи; 
інформаційно-комунікаційні технології, а також інструменти та обладнання, які застосовуються під час реалізації 
ОП ‒ сучасне інформаційно-комунікативне обладнання тощо. На забезпечення набуття здобувачами вищої освіти 
перелічених компетентностей спрямовані освітні компоненти ОП.

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

Відповідно до Положень: «Про організацію освітнього процесу», «Про порядок визнання результатів навчання в 
УБС, отриманих у формальній та неформальній освіті», «Про академічну мобільність» (http://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), здобувачі вищої освіти, що навчаються на ОП, мають можливість 
формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом: самостійного обрання вибіркових компонентів навчального 
плану (частка яких складає 25% від загального обсягу); тем кваліфікаційних бакалаврських робіт (в рамках 
затвердженого кафедрою переліку) та баз практики; навчання за індивідуальним навчальним планом; участь в 
програмах академічної мобільності, внутрішньої (в Інституті банківських технологій та бізнесу, Інституті 
економічних та соціальних відносин в м. Львів) та зовнішньої (в рамках угод про подвійний диплом, або семестрове 
навчання в ЗВО Польщі, Литви, Іспанії, Чехії та в ін.); складання індивідуальних графіків навчання та сесії (що дає 
можливість здобувачам вищої освіти поєднувати навчання з роботою, та набувати досвід професійної діяльності); 
отримання права на академічну відпустку, зокрема з причин навчання в інших освітніх установах та на визнання 
Університетом результатів навчання, отриманих в інших ЗВО і неформальній освіті тощо.
Сприяння міжнародній академічній мобільності здобувачів є метою діяльності відділу міжнародних зв’язків.

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

Вибірковість навчальних дисциплін ОП регламентується навчальним планом. Запис на вибіркові навчальні 
дисципліни здійснюється відповідно до Порядку запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/, згідно якого запис на вибіркові дисципліни 
здійснюється до 1 квітня навчального року, що передує навчальному року, в якому розпочинається їх вивчення на 
підставі написаної здобувачем вищої освіти заяви на ім’я директора інституту. Заява подається на кафедру, яка 
передає зібрані заяви до деканату. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній з поважних причин, не записався на 
вибіркові дисципліни, він/вона має право зробити такий запис протягом першого тижня появи на навчанні. На 
першому тижні навчання здійснювався запис на вибіркові дисципліни, що вивчались у ІІ семестрі. Оскільки це 
створювало проблеми для повноцінного усвідомленого вибору навчальних дисциплін та своєчасного формування 
навантаження викладачів, дану обставину, в ІІІ редакції ОП, усунуто. Вивчення дисциплін за вибором здобувачів 
починається з ІІ курсу. За місяць до початку процедури вибору дисциплін кафедра формує їх перелік та подає до 
деканату. При його формуванні враховується базовий перелік, зазначений в відповідній редакції ОП, а також 
побажання учасників освітнього процесу, виявлені під час опитувань. На підставі заяв студентів деканати формують 
академічні групи з вивчення вибіркових дисциплін. Інформація про програмні результати навчання та результати 
навчання за дисципліною, її зміст, критерії оцінювання тощо знаходиться у відкритому доступі на сайті Інституту у 
формі силабусів. У зв’язку з карантинними обмеженнями, через пандемію COVID-19, запис на вибіркові дисципліни 
у 2019-2020 н.р. та у 2020-2021 н.р. в Університеті здійснювався в режимі онлайн, з використанням платформи 
MODLE. При цьому, реєстрація на дисципліни відбувається автоматично. Здобувачі ОП мають можливість обирати в 
якості вибіркових, навчальні дисципліни з інших ОП Інституту.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за ОП є складовою освітнього процесу і передбачає належну 
організацію навчальної практики (6 семестр), виробничої практики (8 семестр) та проведення бакалаврського 
семінару (7 семестр) загальним обсягом 18 кредитів ЕСТS. Їх метою є закріплення та поглиблення набутих 
теоретичних знань з фахових дисциплін ОП, набуття практичних навичок з використання методик, прийомів та 
процедур менеджменту на підприємствах, в організаціях та  установах, а також збір практичних та статистичних 
матеріалів для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи та підготовки звіту з практики.
Порядок проходження виробничої практики та написання звіту регламентується Положенням про організацію 
практики здобувачів вищої освіти, Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті банківської 
справи» http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/, та Методичними рекомендаціями 
(http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/course/view.php?id=171). Бази практики обираються відповідно до професійних 
інтересів здобувача, напряму наукової діяльності здобувача, можливостей підприємств. Правовою основою для 
проходження практики є угоди про практику, або угоди про співпрацю, які укладаються між Інститутом та базою 
практики. Інститут має необхідну кількість договорів для проходження виробничої практики, що забезпечує повний 
розподіл студентів на практику.

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

ОП має соціальну спрямованість і передбачає формування у студентів таких компетентностей, як: здатність діяти 
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соціально відповідально і свідомо, здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 
вирішенні професійних завдань, здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 
управління, здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички тощо. Формуванню 
таких компетентностей присвячені освітні компоненти блоку дисциплін загальної підготовки, окремі теми та 
питання, що складають зміст дисциплін загальної, галузевої та фахової підготовки, а також використання 
інтерактивних методів навчання (робота в групах, ділові ігри, тренінгові технології тощо). 
Органи студентського самоврядування, які діють згідно  Положення про органи студентського самоврядування в 
Університеті банківської справи (2020 рік) (https://ubs.edu.ua/studentu/samovryaduvannya/) також приділяють увагу 
формуванню соціальних навичок у здобувачів вищої освіти. Розвиток самоврядування має здійснюватися, зокрема, 
в напряму розвитку лідерських якостей студентів, ділових та організаційних здібностей, соціальної активності, 
громадянської свідомості та патріотизму.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. Професійна кваліфікація не присвоюється.

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

Університет використовує збалансований підхід для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах) ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти. Значна увага приділяється самостійній та 
індивідуальній дослідницькій роботі здобувачів вищої освіти. Фактичне навантаження (включно із самостійною 
роботою) відповідає встановленим нормам.
Навчальний план ОП передбачає поділ дисциплін на обов’язкові та дисципліни за вільним вибором здобувачів, які, 
у свою чергу розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна).
Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 156 кредитів ЄКТС (65%) і включає, в діючій (ІІ редакції) ОП,  6 
дисциплін циклу загальної підготовки (36 кредитів), 14 дисципліни циклу галузевої підготовки (90 кредитів), 5 
дисциплін циклу фахової підготовки (30 кредитів). В ІІІ редакції ОП, на виконання пропозицій стейкхолдерів блок 
галузевої підготовки зменшено  до 11 дисциплін (68 кредитів), блок фахових дисциплін збільшено до 11 (52 
кредити). На навчальну та виробничу практику, бакалаврський семінар відводиться 18 кредитів, підготовку 
кваліфікаційної бакалаврської роботи та її захист - 6 кредитів (10% від загального обсягу кредитів). Вибіркова 
частина навчального плану має обсяг 60 кредитів ЄКТС (25%).

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

В даний час ОП не передбачає підготовки за дуальною формою освіти. Разом з цим, Університет та стейкхолдери 
зацікавлені в розвитку ОП за рахунок запровадження дуальної форми освіти.
В грудні 2019 р відбувся круглий стіл «Проблеми та перспективи впровадження дуальної освіти в Україні». 
Викладачі кафедри увійшли до складу робочої групи з розробки нормативної бази дуальної освіти в Університеті. В 
червні 2020 р. було затверджено  Положення про дуальну освіту в Університеті банківської справи, у жовтні 2020 р. 
– Положення про центр дуальної та дистанційної освіти. В структурі ОП передбачалось, що навчання управлінню на 
підприємствах, в установах і в організаціях відбуватиметься під час навчальної практики, на ІІІ курсі у 6-му семестрі 
(вперше - у 2019-2020 н.р.). Однак через карантинні обмеження в наслідок пандемії COVID-19 від такої форми 
навчання довелось тимчасово відмовитись. Натомість, під час навчальної практики для набуття практичних 
навичок з управління організацією в умовах жорсткої конкурентної боротьби та невизначеності зовнішнього 
середовища, другий навальний рік, використовується бізнес-симулятор VIAL+, що, крім зазначеного вище, також  
дало змогу здобувачам взяти участь у всеукраїнському конкурсі-грі «Бізнес-стратегія 2020» та «Бізнес-стратегія 
2021». Понад 60% здобувачів минулого навчального року, продемонструвавши наполегливість та вміння ефективно 
керувати організацією, пройшли до другого етапу конкурсу.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://cibs.ubs.edu.ua/pravyla-2021/

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

Вступ на навчання на конкурсній основі для здобуття вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» відбувається 
на підставі Правил прийому до Університету банківської справи. Правила прийому до ЗВО у 2021 році, затверджені 
Вченою радою (протокол № 5 від 29.12.2020 р.), містять інформацію щодо ОП «Менеджмент». У Правилах прийому 
визначена процедура вступу здобувачами на ОП на основі повної загальної середньої освіти та за скороченим 
терміном навчання на основі рівня «молодший спеціаліст», міститься необхідна інформація про матеріально-
технічне забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог ОП. 
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Відповідно до Правил прийому однією з вимог є те, що вступники приймаються на основі результатів ЗНО або 
шляхом складання вступних іспитів (за скороченим терміном навчання) і проходження співбесіди для 
непрофільних вступників та проходження всіх процедур конкурсного відбору. Правила прийому враховують 
особливості освітньої програми, оскільки на конкурсні предмети при вступі на основі повної загальної середньої 
освіти на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції виносяться наступні: українська мова та література, 
математика, (історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія).

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються нормативними документами щодо 
організації освітнього процесу Університету банківської справи, зокрема: Положенням про організацію освітнього 
процесу в Університеті банківської справи, а саме пункт 2.10 Академічна мобільність (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/); Положенням про порядок визнання результатів навчання в 
Університеті банківської справи, отриманих у формальній та неформальній освіті (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Доступність для учасників освітнього процесу до нормативних документів Університету банківської справи, що 
регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, забезпечується оприлюдненням у 
відкритому доступі  шляхом розміщення на веб-сайті Університету зазначених вище документів 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Станом на момент акредитації, практика визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО за ОП 
«Менеджмент» у Черкаському інституті Університету банківської справи відсутня.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання 
результатів навчання в Університеті банківської справи, отриманих у формальній та неформальній освіті, 
затвердженим Вченою радою (протокол № 3 від 26.12.2019 р.). Доступність для учасників освітнього процесу 
інформації про порядок визнання результатів навчання в Університеті банківської справи, отриманих у формальній 
та неформальній освіті, забезпечується оприлюдненням у відкритому доступі шляхом розміщення на веб-сайті 
Університету зазначеного вище Положення (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Практика визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті за ОП «Менеджмент» у Черкаському 
інституті Університету банківської справи відсутня. У VII семестрі 2020/20201 н.р. студенти, які навчаються на ОП, 
прослухали курс з «Project management» в обсязі 10 занять від тренерів Project Management Institute (PMI), що 
підтверджується відповідним сертифікатом. Даний курс було зараховано як модуль дисципліни «Менеджмент» 
(рівень D –Управління проектами) і оцінено залежно від кількості балів, отриманих за результатами тестування за 
програмою міжнародної сертифікації САРМ.

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

Основні форми та методи навчання і викладання на ОП відповідають Положенню про організацію освітнього 
процесу в Університеті банківської справи (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Досягненню програмних результатів навчання сприяє використання наступних форм організації освітнього 
процесу: лекції, Е-Learning (з використанням СДН «Moodle»), практичні та індивідуальні заняття, бакалаврський 
семінар, консультації, самостійна робота, підготовка та захист курсових і кваліфікаційної бакалаврської робіт, а 
також практична підготовка (навчальна та виробнича практики). Вони сприяють засвоєнню як теоретичного 
матеріалу, що дозволяє ідентифікувати та розв’язувати відповідні задачі і проблеми у сфері менеджменту, так і 
отриманню практичних навичок управління сучасними організаціями. Під час навчання використовуються 
інтерактивні методи: дискусія, тренінг, екскурсії на підприємства, бізнес-симулятор ViAL. До викладання 
залучаються провідні науковці, висококваліфіковані вітчизняні та закордонні фахівці згідно Положення про 
організацію та проведення гостьових лекцій (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Університет сприяє реалізації студентоцентрованого підходу у виборі методів навчання і викладання. Здобувачі 
вищої освіти залучаються до розробки та перегляду ОП. На основі їх пропозицій вносяться корективи до методів 
викладання та організації навчального процесу. За кожною дисципліною викладачі формують набір методів 
навчання, що наведені у силабусі навчальної дисципліни та є у вільному доступі, де здобувачі можуть із ними 
ознайомитися; вибір методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для учасників освітнього 
процесу; залежно від змісту та особливостей кожної освітньої компоненти застосовується диференційний підхід до 
вибору методів навчання; здобувачі можуть вільно обирати власну траєкторію навчання та оцінювання його 
результатів.
Студентоцентрованість викладання проявляється також у наданні можливості вільного висловлювання про якість 
навчання на сайтах, соціальних мережах, на засіданнях навчально-методичної та вченої рад Університету та 
Інституту, під час опитувань, що регламентуються Положенням про організацію опитувань учасників освітнього 
процесу, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу  Університету банківської справи 
(http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Результати останнього анкетування здобувачів 
за ОП свідчать, що якістю викладання на ОП повністю задоволені 27%, скоріше задоволені – 67%, скоріше 
незадоволені – 6%.

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

Методи навчання і викладання за ОП відповідають принципам академічної свободи. Форми й методи навчання на 
ОП базуються на принципах самореалізації, свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, можливості 
проведення самостійних наукових досліджень та оприлюднення їх результатів. Під час навчання як викладачі, так і 
здобувачі мають змогу вільно висловлювати власні міркування під час дискусій на заняттях, наукових конференціях 
тощо. Під час провадження науково-педагогічної діяльності викладачі самостійно і незалежно визначають зміст 
дисциплін, доцільні форми і методи їх викладання, а також форми поточного контролю та оцінювання, обирають 
спосіб підвищення кваліфікації та академічної мобільності. 
Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується шляхом надання їм права: вільно обирати та пропонувати 
теми кваліфікаційних робіт та наукових досліджень, на академічну мобільність (у т.ч. міжнародну), на вибір освітніх 
компонентів ОП, на навчання за індивідуальним графіком тощо. Здобувачі вищої освіти на засіданнях Вчених рад 
та під час анкетувань мають можливість висловлювати пропозиції стосовно організації освітнього процесу та якості 
викладання.
Академічна свобода учасників освітнього процесу обмежена лише нормами Статуту, правилами внутрішнього 
розпорядку, графіком освітнього процесу, розкладом занять, консультацій тощо.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, перелік освітніх компонентів міститься в ОП, 
яка розміщується у вільному доступі на сайті Інституту після її затвердження Вченою радою Університету. 
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів відображається у робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін. Робочі 
програми навчальних дисциплін є компонентом навчально-методичного забезпечення ОП і, згідно Положення про 
навчально-методичне забезпечення освітньої програми (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/) зберігаються на кафедрі Інституту, а їх електронна копія доступна здобувачам освіти за 30 календарних 
днів до початку навчального семестру в електронній системі Moodle. 
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонент доводиться викладачами здобувачам особисто під час проведення першого заняття з 
дисципліни або під час першого online заняття у режимі відеозв’язку у СДН «Moodle».

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

Програмні компетентності, що забезпечує ОП передбачають здатність проведення досліджень, тому під час 
викладання на ОП увага приділяється поєднанню навчання та досліджень. Таке поєднання відбувається у різних 
формах. По-перше, у вигляді підготовки самостійних дослідницьких проектів шляхом виконання індивідуальних 
завдань, які визначені викладачем або самостійно сформульовані здобувачем та узгоджені з викладачем. Результати 
проведених досліджень розглядаються на практичних та індивідуальних заняттях і можуть бути використані у 
процесі написання тез та статей, наукових робіт та оприлюднені у матеріалах наукових конференціях чи у наукових 
виданнях. По-друге, у першому семестрі четвертого року навчання відбувається вибір наукових керівників та 
узгодження теми кваліфікаційної бакалаврської роботи, яка є обов’язковим компонентом ОП. По-третє, кафедра 
сприяє залученню здобувачів вищої освіти до обговорення актуальних проблем управління у ході засідань круглих 
столів, конференцій, а також до виконання наукових досліджень і розробок, які виконуються в Університеті. В 
Університеті створені можливості оприлюднення результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти у 
матеріалах конференцій Університету: Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-кредитна 
система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (https://cibs.ubs.edu.ua/finansovo-kredytna-
systema-ukrainy-v-umovakh-intehratsiinykh-i-hlobalizatsiinykh-protsesiv-2020/), Міжнародна науково-практична 
конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» 
(https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2020/)), у 
фахових виданнях Університету (у якості співавтора): збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики» (Web of Science), збірник «Вісник Університету банківської справи» (категорія Б, Index Copernicus), 
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міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» (категорія Б, Index Copernicus) та наукових 
виданнях інших ЗВО.
Викладачі стимулюють здобувачів вищої освіти до активного використання таких елементів досліджень: моніторинг 
Інтернет-джерел, спостереження за новинками наукової літератури з відповідних дисциплін, аналіз та узагальнення 
отриманих даних, прогнозування тощо. 

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

Відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми (http://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) робочі програми навчальних дисциплін (РП) в Університеті 
оновлюються не рідше, ніж один раз на два роки.
На засіданнях кафедри менеджменту та інформаційних технологій під час затвердження РП постійно звертається 
увага на необхідність актуалізації змісту та структури освітніх компонентів, використання сучасних методів і форм 
навчання, студентоцентрованого підходу, періодичне оновлення списку рекомендованих джерел. Вагомою 
підставою для оновлення змісту освітніх компонентів є поява нових нормативних документів, оприлюднення 
сучасних наукових досягнень у сфері економіки та управління, пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів. Так, 
у зв’язку з затвердженням МОН галузевого стандарту за спеціальністю 073 «Менеджмент» Стандарту вищої освіти 
України за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН від 
29.10.2018 р. №1165), змін, внесених до ОП та побажань стейкходерів, було оновлено навчально-методичне 
забезпечення усіх дисциплін ОП, у тому числі робочі програми, методичні рекомендації до самостійного вивчення 
дисциплін, методичні рекомендації для виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт та для виробничої 
практики.
За результатами опитувань та побажань стейкхолдерів щорічно оновлюються теми курсових робіт та, з урахуванням 
досягнень і сучасних практик у вітчизняному та міжнародному менеджменті, здійснюється вдосконалення форм і 
методів проведення лекційних та практичних занять.

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

Інтернаціоналізація освітнього і науково-дослідного процесу входить в число пріоритетних завдань УБС і є 
стратегічно важливим вектором розвитку Університету. Дієвим інструментом досягнення поставлених цілей є: 
встановлення партнерських відносин з провідними академічними університетами світу та іншими партнерами 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/mizhnarodna-diyalnist/partnery-universytetu/); інтенсивний розвиток програм 
студентської та академічної мобільності; активне сприяння в здійсненні міжнародного співробітництва у вирішенні 
пріоритетних наукових проблем; ефективне представлення Університету в міжнародних регіональних і глобальних 
рейтингах; участь в міжнародних професійних асоціаціях і об’єднаннях (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/mizhnarodna-diyalnist/chlenstvo/).
Університет співпрацює з 59 закладами Європи та світу та бере участь у проектах Erasmus+. Співпраця передбачає 
обмін студентами, аспірантами та науково-педагогічними працівниками, проходження практики, спільну участь у 
наукових, навчальних та соціальних заходах, співавторство у підготовці навчальної літератури, спільну наукову 
діяльність тощо. Студенти та викладачі ОП можуть скористатися зазначеними вище можливостями. Так, доцент 
кафедри Руденко М.В. (сертифікат знання англійської мови EСL (рівень В2)) викладав в Університеті прикладних 
наук м. Вільнюс, Литва (травень 2018 р.) та Краківському економічному університеті (Польща (квітень 2019 р.)) у 
рамках програми Erasmus+. 

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?

Основними формами контрольних заходів, що дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання 
з освітніх компонентів ОП, є поточний, підсумковий (семестровий) контроль, оцінювання результатів практики, 
атестація здобувачів вищої освіти у вигляді публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи. Поточний 
контроль здійснюється під час проведення практичних/семінарських занять та має на меті перевірку рівня 
досягнення результатів навчання з дисципліни. Форми поточного контролю обираються викладачем відповідно до 
формату матеріалу, що підлягає перевірці та обсягу часу, передбаченого на освітню компоненту. Основними 
формами поточного контролю є: тестування, опитування, контрольна робота, захист результатів виконання 
групових або індивідуальних завдань, у тому числі аналітично-розрахункових робіт, презентація, дискусія, есе тощо. 
Форми проведення поточного контролю і система оцінювання рівня знань за кожен вид контрольного заходу 
відображаються у робочих програмах навчальних дисциплін (РП). Підсумковий контроль проводиться з метою 
загальної оцінки рівня досягнення програмних результатів навчання з дисципліни. Такий контроль охоплює весь 
комплекс навчального матеріалу та дозволяє встановити рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів з 
відповідної освітньої компоненти. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку, 
у терміни передбачені навчальним планом відповідно графіку освітнього процесу.
Атестація здобувачів вищої освіти ОП покликана встановити відповідність засвоєних здобувачами рівня та обсягу 
знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент». 
Підсумковою формою атестації здобувачів ОП є кваліфікаційна бакалаврська робота, виконання і публічний захист 
якої передбачається у 8 семестрі.
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Оцінювання результатів виробничої практики здобувачів вищої освіти за ОП передбачає встановлення рівня знань 
щодо організації роботи бази практики, знання змісту виконуваної роботи та розуміння сучасного стану, основних 
новацій та проблем діяльності відповідної бази практики.
Результати контрольних заходів у межах опанування ОП відображаються в індивідуальному навчальному плані 
студента (наказ УБС №185-од від 05.11.2020) кожного семестру. Результати поточного та підсумкового оцінювання 
здобувача вносяться до електронного журналу (http://decanat.cibs.ubs.edu.ua/cgi-bin/classman.cgi?n=999).
На підставі узагальнення результатів підсумкового контролю будується рейтинг успішності здобувачів, що є базою 
для формування реєстру осіб, яким призначається академічна стипендія. Це сприяє підвищенню мотивації 
здобувачів до навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та зацікавленості в результатах 
освітньої діяльності та встановленню постійного зворотного зв’язку з кожним здобувачем, що дозволяє своєчасно 
коригувати його освітню активність. 

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 забезпечується шляхом відображення відповідної інформації у РП, силабусах навчальних дисциплін, 
структура та зміст яких регламентується Положеннями: «Про навчально-методичне забезпечення освітньої 
програми Університету банківської справи» та «Про силабуси навчальних дисциплін, порядок розроблення та 
затвердження» (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Там описуються якісні критерії 
оцінювання навчальних досягнень (як необхідний обсяг знань та вмінь), наводиться розподіл балів за формами 
контролю, а також вказані максимальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх значення та 
трудомісткості, наведені варіанти індивідуальної траєкторії накопичення балів. Система контрольних заходів 
передбачає кількісні та якісні критерії оцінювання, що регламентуються Положенням про порядок оцінювання 
успішності здобувачів вищої освіти (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою: відмінно (5), 
добре (4), задовільно (3), незадовільно (2); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F). Також в 
Університеті розроблено Порядок апеляції процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів в 
Університеті банківської справи (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Здобувач вищої освіти самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку 
вивчення дисциплін, яка міститься на офіційному сайті (ОП, навчальний план, робочий навчальний план, графік 
освітнього процесу, силабус, розклад занять та графіки заходів підсумкового контролю) та електронних ресурсах 
Інституту. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надається також викладачем на 
першому занятті з навчальної дисципліни.
ОП оприлюднюється після її затвердження, робочі навчальні плани – не пізніше, ніж за 3 місяці до початку 
навчального року, РП, силабуси  не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку навчального семестру, графіки 
заходів підсумкового контролю – не пізніше, ніж за місяць до контрольного заходу.

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

Атестація здобувачів вищої освіти ОП «Менеджмент» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 
бакалаврської роботи, як і передбачено вимогами Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 073 «Менеджмент».
Метою атестації здобувачів вищої освіти є визначення відповідності фактичного рівня набутих знань, умінь та 
навичок програмним результатам навчання, визначених Стандартом. Кваліфікаційна бакалаврська робота 
передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в сфері управління, що 
характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки.
Строк і тривалість проведення атестації здобувачів вищої освіти визначається графіком освітнього процесу та 
регулюється Положенням про навчально-методичне забезпечення освітньої програми (http://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Згідно Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/), усі кваліфікаційні роботи, як і вимагає Стандарт, обов’язково мають проходити 
перевірку на наявність академічного плагіату, яку проводить відповідальна особа з числа викладачів кафедри 
менеджменту та інформаційних технологій з застосуванням спеціального програмного забезпечення. 
Кваліфікаційні роботи оприлюднюються у репозитарії Інституту 
(http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/mod/glossary/view.php?id=2998).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положеннями: «Про організацію освітнього процесу в 
Університеті банківської справи», «Про екзаменаційні комісії для підсумкової атестації студентів в Університеті 
банківської справи», «Положення про порядок визнання результатів навчання в Університеті банківської справи, 
отриманих у формальній та неформальній освіті», «Про дуальну освіту в Університеті банківської справи», «Про 
порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти», «Про організацію практики здобувачів вищої освіти», 
Загальними вимогами до підготовки та захисту дипломної роботи, Порядком апеляції процедури проведення та 
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результатів оцінювання контрольних заходів.
Ці документи оприлюднені на сайті Університету та знаходяться у вільному доступі на сторінці «Нормативні 
документи» (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Вони містять опис процедури 
проведення контрольних заходів, а також порядок апеляції процедури проведення та результатів оцінювання 
контрольних заходів. 

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

Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/) розроблений для забезпечення максимальної відкритості та об’єктивності процесу оцінювання знань 
здобувачів. У разі виникнення конфлікту інтересів здобувач має право оскаржити результати оцінювання 
контрольних заходів згідно Порядку апеляції процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). В цьому випадку за його заявою, згідно Порядку 
апеляції процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів в УБС (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), створюється апеляційна комісія. При цьому, до її складу, згідно 
зазначеного вище положення, не можуть входити особи, які мають конфлікт інтересів зі здобувачами, апеляційні 
заяви яких винесені на розгляд: має родинні або сімейні зв’язки,  спільні наукові публікації, особистий конфлікт, 
наукове чи комерційне співробітництво зі здобувачами, які подають апеляційні заяви, що може вплинути на 
об’єктивність висновків або рішень (за необхідності зазначити).
Приклад: Контрольні роботи з дисциплін, а також складання іспиту здійснюється письмово. Структура 
екзаменаційного білета містить крім теоретичних питань та практичного завдання також тести закритого та 
відкритого типу. Тестування множинного вибору здійснюється з використанням системи MOODLE. Відповіді на 
екзамені та контрольні роботи зберігаються на кафедрі і надаються на вимогу апеляційної комісії

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в УБС (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/) здобувачам, які одержали під час сесії незадовільну оцінку (Fx), дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів: 
один раз викладачу, другий – комісії. Здобувач, який в результаті семестрового контролю, отримав з відповідної 
дисципліни оцінку «незадовільно» (F), має право на повторне вивчення дисциплін.
Процедури проходження повторної підсумкової атестації  визначено у Положенні про екзаменаційні комісії для 
підсумкової атестації студентів в УБС (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Якщо 
захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, ЕК визначає, чи може здобувач подати до повторного 
захисту ту саму роботу з доопрацюванням, яке визначається комісією, чи повинен обрати для опрацювання нову 
тему. Якщо здобувач не пройшов атестацію у встановлені строки, він має право на повторну атестацію у наступні 
терміни роботи ЕК впродовж трьох років після засідання ЕК, на якому він повинен був пройти атестацію. Повторна 
атестація з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.
Графік ліквідації академічної заборгованості оприлюднюється на сайті Інституту (https://cibs.ubs.edu.ua/timlab/). 
Випадків повторного вивчення навчальних дисциплін, як і створення предметних комісій для повторного 
складання екзаменів на ОП наразі не було.

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

Згідно Порядку апеляції процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів УБС 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) здобувачі мають право оскаржити результати 
оцінювання контрольних заходів. Процедури оскарження поточного, підсумкового (семестрового) контролю (залік, 
диференційований залік, екзамен, захист курсової і контрольної робіт, наукового проєкту, виробничої, навчальної, 
переддипломної практик) та атестації (захист кваліфікаційної роботи) описано у вищевказаному Порядку.
З метою реалізації права здобувача вищої освіти на оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 
контрольних заходів, у разі подання апеляційної заяви, наказом ректора Університету (або розпорядженням 
проректора з навчально-методичної роботи) створюється апеляційна комісія. Апеляційна комісія працює на засадах 
демократичності, прозорості, об'єктивності та відкритості. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю 
голосів від кількості загального складу. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке 
підтримав голова комісії.
Впродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Черкаському інституті Університету 
банківської справи знайшли відображення у таких нормативних документах:
– Кодекс академічної доброчесності Університету банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/);
� Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Університету банківської справи 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/);
� Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті 
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банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/); 
� Положення про захист прав інтелектуальної власності (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/); 
� Положення про заходи запобігання академічному плагіату (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/);
� Загальні вимоги до підготовки та захисту дипломної роботи;
� Положення про екзаменаційні комісії для підсумкової атестації студентів в УБС (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). 
Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, що 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, кваліфікаційну бакалаврську 
роботу, наукові роботи здобувачів вищої освіти та знаходять відображення також в методичних рекомендаціях до їх 
написання. 

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

Згідно Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Університету банківської справи 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) перевірка всіх видів робіт проводиться за 
допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють встановити факт наявності чи відсутності запозичень. З 
цією метою використовуються як безкоштовні інтернет-сервіси, так і передплачений університетом Сервіс перевірки 
на плагіат Unicheck" (https://unicheck.com/uk-ua). Останній - для обов’язкової перевірки на плагіат кваліфікаційної 
та наукових робіт здобувачів. На підставі перевірки роботи приймається один із зазначених висновків: 1) «виявлені 
в роботі запозичення є сумлінними і не мають ознаки плагіату. Робота є самостійною і допускається до захисту»; 2) 
«виявлені в роботі запозичення не мають ознак плагіату, але їх надмірна кількість викликає сумніви щодо цінності 
роботи і самостійності її автора. Робота повинна бути знову відредагована з метою обмеження запозичень»; 3) 
«виявлені в роботі запозичення є недобросовісними і мають ознаки плагіату. Робота не допускається до захисту». У 
разі прийняття рішення про необхідність доопрацювання роботи (зазвичай, у термін, що не перевищує 2 тижнів), 
робота проходить процедуру перевірки повторно за рахунок автора. 
Однією з форм перевірки знань здобувачів вищої освіти під час підсумкового та поточного контролю є тестування в 
системі Moodle. Це дозволяє уникати списування та впливу суб’єктивного фактора при оцінюванні.

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

Нормативними документами, що формують інформаційну базу щодо принципів академічної доброчесності в 
Університеті є: Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Університету банківської 
справи», «Кодекс академічної доброчесності Університету банківської справи», Положення про заходи щодо 
запобігання академічному плагіату», «Загальні вимоги до підготовки та захисту дипломної робіт» та ін. 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/)
Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти в Університеті проводиться Групою 
академічної доброчесності, Комісією з етики та академічної доброчесності, студентським самоврядуванням та 
науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, науковою бібліотекою. Зокрема на 
вкладці «Бібліотека» на сайті інституту розміщено рубрику «Академічна доброчесність» 
(https://cibs.ubs.edu.ua/library/).
Викладачі Інституту систематично наголошують на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності 
під час виконання усіх видів робіт, зокрема в методичних рекомендаціях щодо написання і захисту курсових та 
кваліфікаційних робіт, звіту з практики, під час консультування під час їх написання також звертається увага щодо 
коректного використання інформації з інших джерел та уникання плагіату та фальсифікацій. Популяризації 
академічної доброчесності присвячено також окремий розділ Порадника здобувачу вищої освіти» 
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/).

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

Згідно Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в УБС 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), забезпечення дотримання академічної 
доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, є однією зі складових системи внутрішнього 
забезпечення якості Університету.
Згідно Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності УБС (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) за порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності: з боку викладача: зниження результатів оцінювання контрольної 
роботи, іспиту, заліку тощо; повторне проходження їх оцінювання; призначення додаткових контрольних заходів 
(додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо); з боку керівника кваліфікаційної 
роботи: зниження результатів оцінювання кваліфікаційної роботи; повторне виконання окремого розділу (розділів) 
кваліфікаційної роботи; з боку завідувача кафедри, директора інституту, декана факультету: повторне проходження 
відповідного освітнього компонента освітньої програми; повторне виконання кваліфікаційної роботи; проведення 
додаткової перевірки інших робіт, автором яких є порушник.
Випадків порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за ОП не виявлено.

Сторінка 16



6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір НПП для ОП здійснюється згідно Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету банківської справи 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) на принципах відкритості, гласності, законності, 
рівності прав претендентів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, їх об’єктивності та обґрунтованості, 
неупередженого ставлення до претендентів. Етапи конкурсу сприяють відбору найкращого з претендентів на 
заміщення посади: видання наказу директора Інституту про проведення конкурсу та створення конкурсної комісії; 
публікація оголошення в ЗМІ та на веб-сайті Інституту; прийняття документів учасників конкурсу (УК) конкурсною 
комісією (КК) та попередній їх розгляд на відповідність кваліфікаційним вимогам до відповідної посади (ПКВ); 
розгляд документів УК на ПКВ на засіданні кафедри та надання рекомендацій; проведення оцінки ПКВ вченою 
радою Інституту.
До участі в конкурсі на посаду НПП допускаються особи, які відповідають пп. 28-29 Ліцензійних вимог провадження 
освітньої діяльності та розділу 4 вищевказаного Положення. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента 
проводиться пробне заняття. Якщо на конкурс на заміщення вакантної посади не подано жодної заяви, конкурс 
оголошується повторно.

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

До організації та реалізації освітнього процесу в Інституті широко залучаються роботодавці через: участь у розробці 
ОП та навчальних планів; участь у розробці та рецензуванні робочих програм навчальних дисциплін; проведенні 
гостьових лекцій, участь у роботі екзаменаційних комісій з підсумкової атестації; участь у проведенні зустрічей, 
круглих столів, присвячених вдосконаленню ОП. Так, до участі у розробленні та вдосконаленні ОП були залучені 
такі роботодавці: директор ТОВ «Нью-Лайт» Сухарєв М. А., генеральний директор ПСП «Ньютон» Котолуп Ю.Ю., 
директор ТОВ «Євроконтракт» Бударний В.В., директор ТОВ «Автотехпром» Солоха В.І., начальник відділу 
управління персоналом Державної казначейської служби України в Черкаській області Холодна Л.В., начальник 
відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів Державної казначейської служби 
України в Черкаській області Кирилова Е., начальник служби комплаєнсу АТ «ТАСКОМБАНК» Омельчук Я.А. та ін.

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

З метою розвитку фахових компетенцій майбутніх випускників в Інституті існує традиція залучати до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, насамперед, для проведення 
гостьових лекцій, що регламентуються Положенням про організацію та проведення гостьових лекцій 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Зокрема, ними було проведено гостьові лекції: 
� «Штучний інтелект, Блокчейн – руйнівник корупції, перспективи взаємовідносин держави і криптовалютних 
організацій» (лектор – бізнесмен Гінзбург М., березень 2018 р.)
� «Сучасні технології в менеджменті» (лектор – генеральний директор ПП «NEWTON» Котолуп Ю., жовтень 2018 
р.)
� «Актуальні положення пенсійної реформи та можливості нових електронних сервісів Пенсійного фонду України» 
(лектор – заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Таран В., 
жовтень 2019 р.) 
� «Стратегії та технології менеджменту в умовах цифрових трансформацій та інновацій в умовах Lockdown» (лектор 
– керівник компанії Ekreative Євпак В., листопад 2020 р.)
� «Практичні приклади комплаєнс-інцидентів» (лектор – начальник Служби комплаєнсу АТ «ТАСКОМБАНК» 
Омельчук Я., березень 2021 р.)
� «Форензік-розслідування» (лектори – начальник відділу форензік-розслідувань PWC Третяк А, березень 2021 р.). 
У 1 семестрі 2020-2021 н.р. студенти ОП прослухали курс лекцій з Проектного менеджменту, проведений фахівцями 
з управління проектами, волонтерами PMI.

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

З метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників в 
Університеті існує система мотивації щодо професійного розвитку викладачів. Зокрема: до розроблення навчальних 
планів і програм, керівництва кваліфікаційними роботами, підсумкової атестації на ОП допускаються лише НПП, 
які мають науковий ступінь та вчене звання, опубліковані наукові праці, що відповідають спеціальності, протягом 
п’яти років пройшли підвищення кваліфікації або стажування в обсязі не менш ніж шість кредитів. Університет 
заохочує стажування НПП у провідних вітчизняних та закордонних ЗВО, на підприємствах, участь у міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, тренінгах та семінарах; навчання в докторантурі; надає 
можливість навчання на власних наукових ОП в аспірантурі. На кафедрі менеджменту та інформаційних технологій 
щомісяця проводяться наукові та методичні семінари, на яких викладачі Інституту діляться результатами наукових 
досліджень та кращими практиками з методики викладання, в Університеті проводиться міжкафедральний семінар 
за темами наукових досліджень в рамках наукових шкіл. Університет на своїй базі організовує тренінги та семінари з 
підвищення кваліфікації НПП. Вдосконалення професійної майстерності НПП здійснюється також шляхом 

Сторінка 17



проведення та обговорення відкритих занять викладачів Інституту.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Вдосконалення професійної майстерності НПП здійснюється також в результаті проведення та обговорення 
відкритих занять викладачів Інституту, наукових та методичних семінарів, участі в бізнес-тренінгах та тренінгах з 
викладацької майстерності. В Університеті діють вимоги щодо необхідності підвищення кваліфікації НПП, що 
регулюється Положенням про підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) та проведення ними відкритих занять, згідно 
Положення про відкриті заняття в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/). Керівництво університету проводить роз’яснювальну політику щодо усвідомлення 
перспектив професійної діяльності науково-педагогічних працівників, пов’язаних з їх соціальною значущістю і 
статусом, матеріальними умовами, соціальними умовами праці, можливостями особистісного зростання і 
самореалізації. Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників ЗВО передбачає матеріальні (у вигляді премій) та моральні заохочення (вручення грамот, подяк, 
пам’ятних подарунків) викладачів, які демонструють високий рівень викладацької майстерності та передають його 
колегам. Порядок преміювання науково-педагогічних працівників Інституту відбувається відповідно Положення 
про преміювання працівників Університету банківської справи.

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?

Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОП забезпечується потужною матеріально-технічною базою та 
соціальною інфраструктурою Інституту, яка відповідає ліцензійним вимогам та вимогам провадження освітньої 
діяльності. До неї, зокрема, належить: навчально-лабораторний корпус; 2 гуртожитки, спортивно-оздоровчий 
комплекс, актовий зал, бібліотека. Загальна кількість сучасних персональних комп'ютерів, задіяних в освітньому 
процесі у 2020-2021 н.р. склало 174 одиниць; ноутбуків - 13, серверів - 13 шт. з яких безпосередньо для навчальних 
занять використовується 9, система відео-конференц-зв’язку Polycom. Підтримуються й оновлюються системне та 
прикладне програмне забезпечення: Система управління підприємством і фінансово-господарською діяльністю «ІС-
ПРО», «ІРБІС-64», ПК «Деканат+Університет» САБО «Б2», ВПС «ЕНІГМА», система обслуговування клієнтів банку 
«IFOBS», СДН «Прометей», «Moodle», «Project Expert». Всі приміщення Інституту обладнані сучасними офісними 
меблями та технікою. Комп’ютери та мультимедійна техніка є в кожній аудиторії, що дозволяє більш ефективно 
використовувати інтерактивні методи навчання. 
ОП забезпечена навчально-методичним забезпеченням освітніх компонент згідно Положення про навчально-
методичне забезпечення освітньої програми (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), 
його зміст постійно оновлюється відповідно до пропозицій стейкхолдерів, здобувачів та вимог ринку.

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

Освітнє середовище, створене в Інституті, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП за 
рахунок збалансованого поєднання матеріальних, інтелектуальних та технічних ресурсів і студентоцентрованого 
підходу до організації освітнього процесу. Internet-технології надають учасникам освітнього процесу вільний 
дистанційний доступ до: навчально-методичних матеріалів у Moodle та », СДН «Прометей», електронних каталогів 
бібліотеки в ІРБІС-64, електронних журналів успішності, розкладу занять, репозитарію тощо. Комп’ютерні 
аудиторії, кафедри та бібліотека об’єднані внутрішньою мережею і мають вільний доступ до інтернету, у вільному 
доступі здобувачів – портал  SpringerLink та електронні посібники. Книжковий фонд бібліотеки становить 57513 
примірників. У холі, в читальному залі бібліотеки, у низці аудиторій та в їдальні Інституту працює безкоштовний Wi-
FI. В приміщеннях Інституту підтримується комфортний температурний режим, у тому числі, за рахунок оснащення 
кондиціонерами.
Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів ОП з ними проводяться тематичні зустрічі, зустрічі-
консультації із представниками студентського самоврядування, періодичні опитування. В Інституті створено 
належні умови для організації дозвілля і відпочинку здобувачів: діють спортивні секції, організовуються масово-
культурні та виховні заходи, підтримується художня самодіяльність. Є актовий зал, обладнаний сучасною аудіо 
апаратурою та необхідним інвентарем.

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

В Інституті постійно приділяється увага безпеці життя та здоров’я здобувачів. Усі навчальні та адміністративні 
приміщення Інституту відповідають діючим вимогам з техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності 
щодо освітлення, теплового та повітряного режиму тощо. Режими роботи навчального обладнання відповідають 
установленим нормативам. Спеціальними службами здійснюється система контролю за дотриманням вимог техніки 
безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки. Порушень цих вимог і випадків травмування не 
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зафіксовано. Медичне обслуговування студентів здійснюється у КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги». В приміщенні Інституту здійснюється відеоспостереження.
Забезпечення безпечності освітнього середовища за ОП здійснюється шляхом: інформування здобувачів щодо 
техніки безпеки; відповідність навчальних корпусів і гуртожитків санітарним нормам, нормам безпеки та наявністю 
системи охорони; обговоренням загроз для життя та здоров’я здобувачів та способів їх мінімізації під час 
кураторських годин. Для психологічної підтримки здобувачів передбачена можливість надання консультації 
психолога. Корпоративна культура Університету передбачає створення загальної доброзичливої атмосфери 
співробітництва, толерантності та взаємної підтримки, що також є умовою сприятливого освітнього середовища.

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?

Для надання освітньої, соціальної, інформаційної та консультативної підтримки здобувачів спрямована діяльність 
структурних підрозділів: деканат, центру забезпечення якості освіти, центру дуальної та дистанційної освіти, 
бібліотеки, психолог, студентська рада, а також інститут кураторства академічних груп.
Підтримка здобувачів здійснюється безпосередньо  через НПП під час проведення навчальних занять, консультацій, 
виконання індивідуальних завдань, здійснення наукової роботи. Надається допомога у разі виникнення проблем із 
засвоєнням навчального матеріалу та виконанням завдань, надаються усі необхідні навчально-методичні матеріали. 
Для підтримки процесу проходження практики кафедрою призначається відповідальна особа, яка надає допомогу в 
виборі бази практики та підготовці звіту. Викладачами надаються консультації з написання кваліфікаційної, 
курсових та наукових робіт, а також їх перевірка.
Організаційну, інформаційну, консультативну підтримку здобувачів вищої освіти здійснює також куратор групи. Він 
доводить до їх відома усі накази та розпорядження керівництва, сприяє адаптації, надає допомогу в організації 
культурно-масових, виховних і спортивних заходів, проводить консультації з питань безпеки життєдіяльності, 
корпоративної культури. 
Студентська рада створена для захисту прав та інтересів здобувачів, залучення їх до участі в управлінні Інститутом та 
підвищенні якості освіти, соціальній діяльності, організації різноманітних заходів (квести, концерти, конкурси 
тощо). Деканатом здійснюється документальне та інформаційне супроводження освітньої, наукової та 
позанавчальної діяльності здобувачів, підтримка у працевлаштуванні та академічній мобільності. Психолог 
консультує та надає підтримку з вирішення психологічних проблем у випадках складних життєвих ситуацій та 
виникнення конфліктів.
Працівники бібліотеки надають консультації щодо користування електронним каталогом, визначення УДК наукових 
робіт тощо. Працівники ІТ-сервісу забезпечують безперервний доступ до електронних ресурсів Інституту, 
здійснюють технічне супроводження сайту та обслуговування комп’ютерної техніки. На офіційному сайті 
Університету та Інституту відображено усі аспекти діяльності Інституту, структуру, історію, нормативно-правову 
базу, освітні програми та навчальні плани, силабуси, новини тощо. Інформація розміщується також в соціальних 
мережах Facebook та Instagram.
Для надання юридичної допомоги в інституті діє «Юридична клініка». Соціальна підтримка здійснюється шляхом 
надання соціальної стипендії певним категоріям здобувачів.
З метою з’ясування рівня задоволеності здобувачів якістю наданих освітніх послуг, а також організаційною і 
соціальною підтримкою з боку Інституту, щорічно проводиться їх анонімне анкетування, результати якого 
обговорюються на засіданні кафедри. Про достатній рівень сформованості механізмів освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів свідчать переважно позитивні результати 
опитувань.

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)

Інститут здійснює активну політику щодо надання доступу до вищої освіти особам з особливими потребами, у тому 
числі учасникам АТО. З метою реалізації права на освіту осіб з проблемами опорно-рухового апарату на вході 
Інституту встановлено зручний пандус, на першому поверсі відведено спеціальну аудиторію, де може навчатись 
група в якій є здобувачі, що мають такі обмеження; проводяться консультування працівників Інституту щодо 
особливостей взаємодії з цією категорією здобувачів; активно використовуються дистанційні технологій – 
Положення про розміщення дистанційних курсів та курсів-ресурсів на платформі Moodle (http://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) навчання за допомогою електронних ресурсів Інституту на платформах 
Moodle та СНД «Прометей», а також інших технологічних інструментів (e-mail, skype, Viber, Telegram та ін.), що 
дозволяють здобувачам отримувати необхідні навчально-методичні матеріали, виконувати навчальні завдання 
дистанційно та отримувати консультації. Для надання підтримки у здійсненні дистанційного навчання функціонує  
Центр дуальної та дистанційної освіти. Передбачено також можливість переведення на індивідуальну форму 
навчання відповідно до «Порядку організації навчання студентів Університету банківської справи за індивідуальним 
графіком (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Важлива роль у організації роботи з 
такою категорією здобувачів належить деканату, завданням якого є швидке і предметне реагування на їх навчальні 
та соціальні потреби.

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?
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Політика врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті регламентується Положеннями: «Про організацію 
освітнього процесу», «Порядок апеляції процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів», 
«Про врегулювання конфліктних ситуацій» та «Про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань в 
Університеті банківської справи» (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в Антикорупційній програмі 
Університету банківської справи на 2021 рік (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) 
регламентовано механізм врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією. У випадку виявлення 
корупційних дій, а також фактів підбурення до них працівників Університету про це, в усній чи письмовій формі, 
повідомляється керівнику – Форма інформування про конфліктну ситуацію  (https://cibs.ubs.edu.ua/vrehuliuvannia-
konfliktiv/). При цьому гарантується конфіденційність таких повідомлень і захист викривачів. Керівник з метою 
підтвердження чи спростування цієї інформації протягом 5 робочих днів має ініціювати внутрішнє розслідування; 
за його результатами застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб; визначити способи усунення причин і 
наслідків порушення та забезпечити заходи щодо запобігання йому у майбутньому; у разі виявлення ознак 
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або 
кримінальну відповідальність, інформувати у десятиденний строк про це спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції. 
Згідно Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань у разі, якщо працівник/студент 
Університету вважають, що щодо них їх було вчинено, протягом 30 днів можуть подати скаргу (в електронному чи 
паперовому вигляді) до Комісії з попередження і боротьби з проявами расизму та сексуальними домаганнями, або 
декану. Після цього скаржник може обрати спосіб вирішення ситуації: за неформальною процедурою, за 
формальною процедурою, або відмовитись від необхідності реагування. За неформальною процедурою протягом 10 
робочих днів Комісія зустрічається з особою, на дії якої подано скаргу та ознайомлює її зі змістом скарги, протягом 
30-ти днів проводить зустрічі зі скаржником, відповідачем, свідками та іншими особами, що можуть надати 
відповідну інформацію. Прийняте Комісією спільне рішення оформляється в письмовій формі та підписується 
скаржником та відповідачем. Формальна процедура передбачає обов’язкове інформування керівництва Інституту 
про порушення і подачу йому висновків Комісії, на підставі яких керівництво Інституту має ухвалити відповідні 
рішення, передбачені та дозволені законодавством. Протягом періоду впровадження освітньої діяльності за ОП 
«Менеджмент» конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, проявами 
расизму чи корупцією не виникали.

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

Університет послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду освітньої програми. Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП регулюються: Законом України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18), 
Положеннями: «Про навчально-методичне забезпечення освітньої програми Університету банківської справи», 
«Про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів 
Університету банківської справи», «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в 
Університеті банківської справи» (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Перегляд ОП в Університеті регламентується відповідним Положенням. Перегляд і внесення змін до ОП 
відбувається з урахуванням пропозицій всіх учасників освітнього процесу, змін у нормативній базі, яка регулює 
зміст освіти за спеціальністю «Менеджмент», рівня досягнення програмних результатів ОП більшістю здобувачів, 
рівня їх задоволеності досягнутими результатами, валідністю результатів оцінювання тощо. Аналізуються також 
зміни на вітчизняному ринку праці фахівців у сфері управління (попит, пропозиція, зміна кваліфікаційних вимог 
тощо). Проект нового видання ОП розміщується в публічному доступі на офіційному сайті Інституту мінімум за 30 
днів до його затвердження, що також дає змогу усім заінтересованим особам долучитись до його обговорення та 
вдосконалення. 
Перегляд ОП з моменту її затвердження у червні 2017 р. здійснювався двічі. Перший перегляд (протокол Вченої 
ради № 7 від 14.02.2019) був зумовлений затвердженням МОНУ Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» (від 29.10.2018). 
Відповідно до нього в ОП відбувся перегляд нормативних і додаткових компетентностей та програмних результатів 
навчання. На пропозицію здобувачів, ОП було доповнено графічною структурно-логічною схемою освітніх 
компонентів тощо. ІІІ видання ОП (протокол Вченої ради № 5 від 29.12.2020) містить зміни до переліку освітніх 
компонентів та обсягів виділеного на них часу. При цьому розширено перелік освітніх компонентів, що формують 
фахові компетентності (за рахунок обов’язкових навчальних дисциплін: «Психологія бізнесу», «Менеджмент 
(Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)», «Менеджмент (Управління проектами)», «Психологія бізнесу», 
«Менеджмент (Публічне управління)», «Менеджмент (Управління якістю)», «Бізнес-аналітика», «Менеджмент 
(Управління змінами)» та дисциплін за вибором студента: «Психологія бізнесу», «Менеджмент (Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності)», «Менеджмент (Управління проектами)», «Психологія бізнесу», «Менеджмент 
(Публічне управління)», «Менеджмент (Управління якістю)», «Бізнес-аналітика», «Менеджмент (Управління 
змінами)», до фахових, за вибором студента: «Інформаційні технології в менеджменті», «Комплаєнс», «Безпека 
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бізнесу», «Міжнародна логістика», «Фінансова безпека», «Цифровий маркетинг», «Управління малим та середнім 
бізнесом», «Корпоративне управління», «Теорія управління», «Економічна політика». До переліку додаткових 
спеціальних компетентностей було додано: «Здатність виконувати професійну діяльність, забезпечуючи 
дотримання стандартів якості». Вивчення дисципліни «УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації 
в бізнесі»» переміщено в 3-й семестр, 6 кредитів дисципліни «Професійна іноземна мова» - у 8-й семестр, додано 
дисципліни за вибором студентів «Іноземна мова (Рівень В2)», «Господарське право», «Основи програмної 
інженерії», «Основи наукових досліджень», «Риторика та ораторське мистецтво» та ін. 

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

Здобувачі безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного 
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, як партнери. Перманентний двосторонній зв’язок зі ними є 
обов’язковою складовою процесу внутрішнього забезпечення якості. Позиція здобувачів щодо якості ОП береться до 
уваги під час перегляду ОП. Для її визначення в Інституті щорічно проводяться опитування (з січня 2020 р. – у 
онлайн-режимі), під час яких здобувачі дають оцінку ОП за визначеними критеріями та висловлюють побажання 
щодо її структури і змістового наповнення. Розробка опитувальника відбувається за участі студентської ради 
Інституту. Результати опитування обговорюються на засіданнях студентської ради, кафедри і враховується при 
перегляді ОП та внесенні відповідних змін. Зокрема, в ІІ виданні ОП було враховано пропозицію здобувачів щодо 
відображення взаємозв’язків між освітніми компонентами за допомогою графічної структурно-логічної схеми, в ІІІ 
виданні включено до обов’язкових освітніх компонент навчальну дисципліну: «Психологія бізнесу», до вибіркових: 
«Інформаційні технології в менеджменті», «Основи програмної інженерії», «Іноземна мова (Рівень В2)» тощо. 
Вивчення іноземної мови (як обов’язкової дисципліни) передбачено в 1-му і в 8-му семестрі. 

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

У ЗВО активно працює студентське самоврядування, яке дії на основі Положення про органи студентського 
самоврядування в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/studentu/samovryaduvannya/), яке в пункті 4.1 
визначає функції студентського самоврядування та, зокрема, передбачено можливість надання пропозицій щодо 
підвищення якості освіти з урахуванням наукових і професійних інтересів здобувачів. 
Для постійного студентського моніторингу якості освіти в інституті проводяться систематичні опитування, зворотній 
зв'язок підтримується також під час періодичних зустрічей деканату та кафедри зі старостами груп, представниками 
студентського самоврядування та здобувачами. Активісти студентського самоврядування беруть участь в розробці 
опитувальників, які сприяють виявленню вузьких місць в організації освітнього процесу. За результатами 
моніторингу студентська рада Інституту вносить пропозиції щодо його вдосконалення та доводить їх до відома 
адміністрації, інших посадових осіб Інституту, які беруться до уваги при ухваленні рішень щодо перегляду та 
вдосконалення ОП. 
Участь студентів у забезпеченні якості освіти реалізується також шляхом представництва їх членів у складі Вченої 
ради Університету та Інституту, Навчально-методичної ради Університету.

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

Відповідно до стратегічної програми розвитку партнерських відносин з роботодавцями, останні активно 
залучаються до процесу формування та перегляду ОП. Вивчення їх пропозицій щодо змісту ОП, компетентностей 
майбутнього управлінця тощо відбувається шляхом організації регулярних онлайн-опитувань та в ході зустрічей з 
гарантом ОП та членами групи забезпечення. Серед останніх таких зустрічей: круглий стіл «Актуальні проблеми 
управління в умовах макроекономічної нестабільності» (травень 2019 р.), семінар «Компетенції управлінця в 
сучасних умовах» (жовтень 2019), круглий стіл «Проблеми та перспективи впровадження дуальної освіти в Україні» 
(січень 2020 р.), онлайн конференція «Перспективи вдосконалення підготовки фахівців з менеджменту в системі 
вищої освіти» (квітень 2020 р.). Отримані рекомендації під час опитування та зустрічей враховуються під час 
перегляду ОП.
Зокрема у ІІІ виданні ОП до переліку додаткових компетентностей було включено: «Здатність виконувати 
професійну діяльність, забезпечуючи дотримання стандартів якості»; до фахових обов’язкових дисциплін: 
«Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)», «Менеджмент (Управління проектами)», 
«Менеджмент (Публічне управління)», «Менеджмент (Управління якістю)», «Бізнес-аналітика», «Менеджмент 
(Управління змінами)», до фахових дисциплін за вибором студента: «Комплаєнс», «Безпека бізнесу», «Міжнародна 
логістика», «Фінансова безпека», «Цифровий маркетинг», «Управління малим та середнім бізнесом», 
«Корпоративне управління» тощо. 

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

У 2021 році передбачається перший випуск за ОП «Менеджмент». Але традиційно працевлаштування випускників 
Інституту є об’єктом моніторингу та враховується під час оновлення освітніх програм. Інформацію про 
працевлаштування випускників акумулюють і опрацьовують кафедри у співпраці з деканатом. Питання 
працевлаштування випускників щороку розглядається на засіданні вченої ради Інституту з метою оцінки 
ефективності ОП у забезпеченні працевлаштування. Співпраця з випускниками та їх роботодавцями створює 
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додаткові можливості для вдосконалення освітніх програм, через формування пропозицій щодо адаптації її змісту 
до потреб ринку. Проводиться щорічне опитування випускників освітніх програм щодо їх якості, висловлені ними 
пропозиції враховуються в процесі їх перегляду та оновлення. Проводиться накопичення інформації щодо 
кар’єрного зростання та траєкторії працевлаштування майбутніх випускників. 
В Університеті функціонує Клуб випускників (http://www.ubs.edu.ua/ua/vipuskniku/polozhklub), метою якого є 
створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між Університетом банківської 
справи та його випускника. Традицією є щорічна зустріч студентів Інституту, абітурієнтів та випускників – «Meetup» 
(https://cibs.ubs.edu.ua/den-vidkrytykh-dverei-meet-up-2019/), де останні діляться зі здобувачами досвідом 
працевлаштування та побудови кар’єри, спілкуються з викладачами, надають пропозиції щодо вдосконалення ОП.

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?

Процедури і заходи з внутрішнього забезпечення якості регламентуються Положеннями: «Про центр забезпечення 
якості освіти в Університеті банківської справи», «Про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності і вищої освіти в Університеті банківської справи» (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/). Вони включають: 
• за результатами моніторингу вносились зміни до двох видань ОП в частині компетентностей, переліку освітніх 
компонентів та розподілу часу на них;
• здійснюється постійний моніторинг потреби НПП в підвищенні кваліфікації, надається фінансування та 
документальне супроводження. Також на базі Університету проводяться тренінги з педагогічної майстерності, які є 
безкоштовними для його працівників. В ході останньої перевірки було рекомендовано доповнити форми 
підвищення кваліфікації НПП стажуванням на підприємствах та міжнародним стажуванням. В результаті 2 
викладача кафедри вже пройшли стажування на підприємствах, 2 – в зарубіжних навчальних закладах. 
• здійснюється моніторинг ресурсного забезпечення самостійної роботи здобувачів, у тому числі, розробки 
електронних посібників, дистанційних курсів, методичних рекомендацій щодо змісту та організації самостійної 
роботи, поточного, модульного і підсумкового контролю знань здобувачів з дисциплін, методичних матеріалів щодо 
підготовки та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи, методичних матеріалів для практичної підготовки, 
опорних конспектів лекцій, практичних завдань тощо та розміщення їх на електронних ресурсах 
(https://cibs.ubs.edu.ua/oursite/). За результатами моніторингу цих матеріалів, на предмет актуальності та повноти 
змісту, здійснюється їх регулярне оновлення в системах Moodle і «Prometey», їх сертифікація;
• здійснюється моніторинг сайту Інституту на предмет вільного доступу до інформації про ОП. З метою більш 
широкого залучення стейкхолдерів до обговорення ОП, не пізніше ніж за місяць до затвердження, згідно 
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та планів 
Університету банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), в публічному 
доступі на офіційному сайті Інституту розміщується також проєкт програми з посиланням на гугл-форму її 
публічного обговорення;
• з метою забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами 
вищої освіти в Університеті було затверджено: Кодекс академічної доброчесності, Положення про комісію з питань 
етики та академічної доброчесності Університету банківської справи,(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/), а також здійснюється перевірка наукових, кваліфікаційних робіт, методичних 
матеріалів на наявність плагіату.

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?

Освітня програма акредитується вперше.

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

Учасники академічної спільноти залучаються до системи внутрішнього забезпечення якості ОП, зокрема, щодо 
здійснення таких процедур: розробка, моніторинг, перегляд, схвалення та затвердження освітніх програм, 
обговорення та затвердження в установленому порядку нормативних документів щодо забезпечення якості вищої 
освіти. 
Так представники професорсько-викладацького складу інших інститутів Університету банківської справи беруть 
участь у розробці, схваленні та затвердженні освітніх програм та нормативних документів щодо забезпечення якості 
вищої освіти, в розробці спільних навчально-методичних матеріалів для забезпечення освітнього процесу 
Університету. Провідні науково-педагогічні працівники галузі знань «Управління та адміністрування» з інших ЗВО 
залучаються до оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти в якості голів екзаменаційних комісій з 
захисту кваліфікаційних робіт. Їх зауваження та пропозиції щодо рівня знань здобувачів вищої освіти, володіння 
навичками наукових досліджень та їх презентації обговорюються на засіданнях кафедри та враховуються при 
вдосконаленні ОП. НПП інших ЗВО, де започатковані ОП подібного спрямування залучаються до процедур 
забезпечення якості вищої освіти в якості рецензентів робочих програм і методичних матеріалів для вивчення 
дисциплін ОП.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
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Розподіл відповідальності між структурними підрозділами Університету у сфері здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти (ВЗЯО) визначено в Положеннях: «Про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності і вищої освіти в Університеті банківської справи», «Про центр забезпечення 
якості вищої освіти», Про організацію освітнього процесу (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/).
Координацію роботи системи ВЗЯО забезпечує адміністрація Університету та інституту. Вчені та навчально-
методичні ради Університету та інституту визначають систему та затверджують процедури ВЗЯО, контролюють та 
координують заходи з перевірки якості освітніх програм, розглядають пропозиції про нові ОП та внесення змін до 
них. Центр забезпечення якості вищої освіти здійснює керівництво та підтримку забезпечення якості освіти на всіх 
рівнях. Допоміжні служби надають консультативну підтримку здобувачам. Деканати реалізують політику з 
забезпечення якості. Завідувач кафедри здійснює: експертизу якості освітніх програм та викладацького складу, 
діагностику результатів навчання. Керівник групи забезпечення організує розробку і реалізацію ОП, контроль 
якості підготовки здобувачів. Групи забезпечення ОП забезпечують відповідність змісту програми стандарту вищої 
освіти, координацію роботи з вдосконалення освітньої програми та її навчально-методичного забезпечення тощо.

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 учасників освітнього процесу в Університеті регулюються наступними документами: Статут 
Університету банківської справи, Положеннями: «Про Черкаський навчально-науковий інститут»,  «Про 
організацію освітнього процесу в УБС», «Про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх 
програм та навчальних планів УБС», «Про заходи щодо запобігання академічному плагіату», «Про захист прав 
інтелектуальної власності», «Про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань в УБС», «Про 
врегулювання конфліктних ситуацій», «Про порядок визнання результатів навчання в УБС, отриманих у 
формальній та неформальній освіті», «Про дуальну освіту в УБС», «Про підвищення кваліфікації наукових, 
педагогічних і науково-педагогічних працівників», Порядок: «Переведення здобувачів вищої освіти з місць, що 
фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб на місця державного замовлення», «Порядок апеляції 
процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів», «Організації навчання здобувачів вищої 
освіти УБС за індивідуальним графіком», «Запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін» тощо. 
Ця та інша інформація щодо прав та обов’язків учасників освітнього процесу є у відкритому доступі на офіційному 
сайті Університету банківської справи в розділі «Нормативні документи» (http://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/, що кореспондується із сайтом Черкаського навчально-наукового інституту.

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

Проєкт освітньої програми
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/)

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

Освітня програма
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/)

Силабуси 
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/)

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
1) застосування зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо внутрішнього забезпечення якості освіти; 
2) наявність системи дистанційного навчання; 
3) використання інтерактивних методів навчання; 
4) формування у здобувачів знань щодо загальноекономічних чинників, що впливають на функціонування 
організації; 
5) можливість набуття поглиблених знань та навичок у сфері фінансів, діяльності фінансово-кредитних установ, а 
також з права та обліку.
5) охоплення освітніми компонентами широкого кола компетентностей, що дозволяє здійснювати ефективне 
управління суб’єктом господарювання, в умовах недостатньої спеціалізації управлінських функцій, що є особливо 
актуальним для малого і середнього бізнесу, що переважає в регіоні;
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6) ОП передбачає проблемний підхід до викладання з метою формування у здобувачів навичок аналітичного 
мислення, вміння вести дискусії, обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, приймати швидкі та раціональні 
управлінські рішення.
7) ОП передбачає органічне поєднання теоретичної та практичної складової підготовки бакалаврів менеджменту; 
8) адаптивність освітньої програми до мінливості ринкового середовища в частині постійного моніторингу та 
вдосконалення змісту окремих її компонентів (робочих програм дисциплін, змісту лекційних курсів та практичних 
занять); 
9) врахування побажань різних категорій стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів вищої освіти, випускників, органів 
студентського самоврядування) щодо контенту та структури ОП; 
10) сприяння формуванню у здобувачів здатності до креативного мислення, лідерських якостей, системного бачення 
фінансових та соціальних процесів, здатності інтегрувати окремі змістовні модулі підготовки в єдине ціле;
11) виховання у здобувачів готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, загроз, 
ризиків; 
12) інтеграція наукової компоненти до процесу практичного навчання, публікації здобувачами вищої освіти 
результатів наукових досліджень, участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт;
13) залучення практиків та експертів до проведення занять;
14) постійна робота над підвищенням кваліфікації викладачів у формі семінарів, тренінгів, курсів з підвищення 
кваліфікації, стажування на підприємствах та в зарубіжних ЗВО.
15) участь здобувачів вищої освіти та викладачів в програмах академічної мобільності.
Слабкі сторони: 
1) збільшення числа студентів, що поєднують навчання і роботу;
2) зменшення набору здобувачів на освітню програму у 2020 р., порівняно з 2019 р. через демографічні чинники, 
заборону МОНУ здійснювати відокремленим структурним підрозділам набір здобувачів на бюджетну форму 
навчання та встановлення індикативної вартості навчання, розрахованої для регіону розміщення офісу Університету 
м. Львів), яка є вищою від вартості навчання на подібних програмах у  Черкаській області; 
3) недостатній рівень використання інформаційних технологій та програмних продуктів, що використовуються для 
управління організацією при викладанні фахових дисциплін.

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

Найближчим часом планується активізувати співпрацю з роботодавцями Черкаського регіону з метою їх більш 
активного залучення до вдосконалення ОП, навчального плану, змісту дисциплін, методів та форм викладання. 
Модернізувати зміст ОП з урахуванням змін в потребах суб’єктів господарювання щодо набору компетентностей 
управлінця. Розглянути можливість навчання за деякими освітніми вибірковими дисциплінами у малокомплектних 
групах, продовжувати розробку системи завдань для самостійної роботи та більш широко використовувати 
можливості платформ дистанційного навчання. Планується активізувати залучення науково-педагогічних 
працівників та здобувачів вищої освіти до виконання наукових досліджень на замовлення підприємств, установ та 
організацій, формування пропозицій щодо фінансування наукових проектів, у тому числі і тих, що виконуються 
молодими вченими. Плануються періодичні консультативні наради з представниками роботодавців і інших 
категорій стейкхолдерів для оперативного відслідковування та врахування їх потреб у процесі підготовки фахівців з 
менеджменту. Планується активізація використання такої форми підвищення кваліфікації викладачів, як 
стажування на підприємствах, в установах та організаціях, розширення їх переліку. Планується подальша робота над 
розробкою механізмів реалізації дуальної форми освіти та впровадження її в процес підготовки фахівців з 
менеджменту. Планується впровадження в освітній процес викладання окремих компонент ОП іноземною мовою. 
Планується залучення коштів для оновлення програмних продуктів, що використовуються в освітньому процесі для 
формування у здобувачів компетентностей у сфері управління організацією при викладанні фахових дисциплін, на 
засадах фандрайзингу.

 

 
          
  

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 
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оцінювання

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: КУЗНЄЦОВА АНЖЕЛА ЯРОСЛАВІВНА

Дата: 02.04.2021 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

ФОД 2 Публічне 
управління

навчальна 
дисципліна

ФОД2__Публiчне_у
правлiння.pdf

+86gwMZuliW5VD7
2sqJWx98KlJySaJ0k

23Zyi8r0+Ao=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД 1 Менеджмент 
(рівень В)

навчальна 
дисципліна

ФОД1__Менеджмен
т_(Рiвен__В).pdf

REWVSeWXB66G2lt
fxvRSurazLyQjVFVor

PnVu0UGxVs=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД 5 Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 
зовнішніх 
комунікацій)

навчальна 
дисципліна

ФОД5_Маркетинг_
(Рiвен__В_-

_Менеджмент_зов
нiшнiх_комунiкацiй

)_готово.pdf

AlvUn6kbjRgnMsl76
Tv/U2Z+TQC1AmW3

WJ6qcu12WHE=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 14 Цифрова 
економіка

навчальна 
дисципліна

ГОД14_Цифрова_е
кономiка.pdf

bH5ntvdcJLFVsr3dD
1+zBOLjrCqJ2+lCB4

dOp70wI7U=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

навчальна 
дисципліна

ФОД4__Менеджме
нт_персоналу_(Рiв

ен__А_-
_Самоменеджмент
_та_органiзацiйна

_поведiнка).pdf

4oBXNb5/5XvFqgS
meAw7/0dvhRR8PU

paYoGAf37JQBg=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

навчальна 
дисципліна

ФОД3_Логiстични
й_менеджмент_(рi

вен__А).pdf

U6tB+8iknYizQe2fLP
WE3RHPSPIeq6Tceh

kSQDhTgLg=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ПП 3 Бакалаврський 
семінар

навчальна 
дисципліна

ПП_3_Бакалаврс_
кий_семiнар.pdf

3oAsB5ZYfr5PRUvZ
GGxy7oHphIgvF6Tp

PfEJZz0F3ng=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.

ПП 2 Виробнича 
практика

практика ПП_2_Виробнича_
практика.pdf

xoBE6YORNd9yoXT
GjEs+2BN1ZAg2peb

bhd2FTSi3gSo=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.

ПП1 Навчальна 
практика

навчальна 
дисципліна

ПП_1_Навчал_на_
практика.pdf

BQtBBCj0uLm595H
CZrtbxGTxiN98bh6b

DJPDDl+BzMU=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.



ГОД 13 Економічний 
аналіз (рівень А)

навчальна 
дисципліна

ГОД13_Економiчни
й_аналiз_(рiвен__

А).pdf

Z2IEAD7Q/u6xUf2R
JiooXFiCLH19WIVOl

Hp5PUC1HVw=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 12 Страхування навчальна 
дисципліна

ГОД12_Страхуван
ня.pdf

FiiTxMiwiFoc0K+nc
QbfPNr60nEE6LplE

qV6p+l9RzQ=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 11 Фінанси 
підприємств

навчальна 
дисципліна

ГОД11_Фiнанси_пiд
приeмств.pdf

1lCWig0IizgufYtx9Fo
Db2CPC6u4LGzXNE

FTbGxmQJ0=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 10 Маркетинг 
(рівень А)

навчальна 
дисципліна

ГОД10_Маркетинг
_(Рiвен__А).pdf

kjAL70YyP3P60bUqo
f0yHDSqbqeKkmxG+

51utsEuJ2E=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

навчальна 
дисципліна

ГОД9_Менеджмен
т_(рiвен__А_-

_Менеджмент_та
_управлiнс_кий_об

лiк).pdf

MXVc/E8pVPiFZUx
VHN/ekCvUJfvomM

nQcmAiO07jz8I=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 8 Бухгалтерський 
облік 

навчальна 
дисципліна

ГОД8__Бухгалтерс
_кий_облiк.pdf

PKVn7Bems6K+iA9o
vnfBKUILFdY6FPXet

rYtTzkADxo=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 7 Правове 
забезпечення 
діяльності суб’єктів 
господарювання

навчальна 
дисципліна

ГОД7__Правове_за
безпечення_дiял_но
стi_суб'eктiв_госп

одарювання.pdf

zR/bUSs3lWKpIry/0
/iLm2pZCr4PQCBlx2

/LM6KpF04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 6 Міжнародна та 
регіональна економіка 
(рівень А)

навчальна 
дисципліна

ГОД6__Мiжнародн
а_та_регiонал_на
_економiка_(рiвен_

_А).pdf

OWYVnbC8RntZ1Ra
D7G6t32Ws75gxw5fr

kiAjQe1D/hw=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 5 Економіко-
математичні методи та 
моделі

навчальна 
дисципліна

ГОД5_Економiко-
математичнi_мет
оди_та_моделi.pdf

MCe1nQV2Zv649tY
WA0n1t5FVZ2ao7ljfz

cPAQdMTp5o=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 4 Фінанси (рівень 
А - Фінанси, гроші та 
кредит)

навчальна 
дисципліна

ГОД4_Фiнанси_(рiв
ен__А_-

_Фiнанси,_грошi_
та_кредит).pdf

iChUPrcSb3K8O6XB
aLg0g9EB59l4m7L5

0nRAEO10uZs=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 3 Статистика навчальна 
дисципліна

ГОД3_Статистик
а.pdf

PpGCZ0MyrshGc9Ot
Pe4OIGDxsICFFA/fY

3tdewKZ5H4=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 2 навчальна ГОД2_Макроеконо kkdUOJhYDuk55xKS ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 



Макроекономіка та 
Мікроекономіка 
(рівень А)

дисципліна мiка_та_Мiкроеко
номiка_(рiвен__А).

pdf

V6MqKXAZqv/PY9x
PG6xdladSDk0=

– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД 1 Вища 
математика 

навчальна 
дисципліна

ГОД1_Вища_мате
матика.pdf

OvABoujSoyDiB2wiY
WVGi2Kz92BrMh92

JCIn6gGHfKM=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД 5 УБС студія 
«Лідерство та 
командна робота» 

навчальна 
дисципліна

ЗОД5_УБС_студiя
_ Лiдерство_та_ко
мандна_робота .pdf

SSqQKHfGQwWO2e
2TBmD1MSiU0mAqo
mpF6eBfsPGpFEg=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД 4 УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

навчальна 
дисципліна

ЗОД4_УБС_студiя
_ Банкiвс_ка_систе
ма_(Рiвен__А) .pdf

Fv6hmgVujEm9dEK
A2EZAfS4vu4G6yPF

bcX+u2PsKQHE=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД 3 Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

навчальна 
дисципліна

ЗОД3_Професiйна_
iноземна_мова_та
_мiжнароднi_бiзне

с-комунiкацii.pdf

SJNiJth2e3bGXXtjW
KbqTuMlR8IVblWn

mE2lLqXTFMc=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД 2 Інформаційні 
технології (рівень А)

навчальна 
дисципліна

ЗОД2_Iнформацiйн
i_технологii_(рiвен

__А).pdf

zkvbdVEauv6Eo4UO
GVqJHwm+NmU7D
AMLKky13LYxvck=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

навчальна 
дисципліна

ЗОД1_УБС_студiя
_ Тайм_менеджмен
т_та_мiжособист
iснi_комунiкацii_в_

бiзнесi .pdf

SDOunpZAejSt5+voC
jE10vsVrzNs0XaPmE

4aRv+WR5Q=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 1 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

підсумкова 
атестація

ПП 4 
Кваліфікаційна 
бакалаврська 

робота.pdf

dbsJHI1o987GKMxr
ocQr/KY9NWRkOi0

WKyB/vEVcVzk=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.

 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

96357 Третяк 
Наталя 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055149, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 

23 ГОД 6 
Міжнародна та 
регіональна 
економіка 
(рівень А)

1. Доцент кафедри 
економічної теорії 
(атестат доцента 12ДЦ 
№031246, 2012).
 
2. Наукові публікації у 
періодичних 



031246, 
виданий 

29.03.2012

виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science
2.1. Nelia Nagaichuk, 
Olena Shabanova, 
Natalia Tretiak, 
Anatoliy Marenych, and 
Hanna Chepeliuk 
Management of 
changes in the 
insurance industry in 
the conditions of 
climate crisis // E3S 
Web Conf. (volume 166) 
13006 (2020) DOI:  
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/202016613006
/[Електронний 
ресурс] // Режим 
доступу: 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2020/26/
e3sconf_icsf2020_1300
6/e3sconf_icsf2020_13
006.html (Scopus)
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Pantielieieva N. M., 
Rogova N. V., 
Zaporozhets S. V.,. 
Tretiak N. M 
Тransformation in the 
ecosystem of financial 
intermediaries in the 
context of digitalization 
/ N. M. Pantielieieva, N. 
V. Rogova, S. V. 
Zaporozhets, N. M. 
Tretiak // Науковий 
вісник Полісся. 2020. 
№ 1 (20). C. 49-59. 
(doi: 10.25140/2410-
9576-2020-1(20)-49-
59)
3.2. Третяк Н.М., 
Бондар Ж.Б., Вплив 
імплементації 
цифрових технологій 
на процес управління 
підприємством / Н.М. 
Третяк, Ж.Б. Бондар 
// Фінансовий простір. 
2020.  №4 (40). С.217-
226 –DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(40).2020.221769
3.3. Третяк Н.М. 
Страхування в системі 
управління кібер-
ризиками 
підприємства в умовах 
цифрової економіки / 
Н.Г. Нагайчук, Н.М. 
Третяк //   
Фінансовий простір. 
2019. №1 (33).  С. 97-
111.
3.4. Третяк Н.М. 
Управління витратами 
підприємства з 
використанням 
системи «ощадливого 
виробництва»  / Н.М. 



Третяк // Фінансовий 
простір. 2018. – №1 
(29). С.137-143.
 
4.Монографії:
4.1 Третяк Н.М. 
Цифрові платформи 
як інноваційні тренди 
у забезпеченні 
інвестиційної 
діяльності 
підприємства /  
Теорія, методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємств : 
колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая». 2019. 254 с. 
С. 76-81. ISBN 978-617-
7669-57-8
 
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
5.1. Керівник  
ініціативної науково-
дослідної теми.  
«Альтернативні 
джерела фінансового 
забезпечення 
розвитку 
підприємства» / 
науково-дослідна 
робота. ЧННІ ДВНЗ 
УБС. – 2015. – 156с.  
Шифр (номер 
державної реєстрації) 
015U002684
 
6. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
участь в журі 
конкурсів та олімпіад:
6.1. Колосова Вікторія 
до Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент» 
2018/2019 
навчального року (м. 
Луцьк, луцький 
національний 
технічний 
університет) (диплом 
3 ступеня).
6.2. Член журі 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент» ( 6-7 
квітня 2017 р. м. 
Луцьк, Луцький 
національний 
технічний 
університет)
6.3. Голова 



апеляційної комісії 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансова безпека» 
4-5 квітня 2019 року. 
м. Черкаси ЧННІ 
ДВНЗ УБС.
 
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
7.1. КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана, сертифікат, 
тренінг за темою 
«Формування 
компетентності 
підприємливості у 
сучасному закладі 
освіти» 15.01-
17.01.2020р., (24 
годин).
7.2. ВНЗУ 
Полтавський 
університет економіки 
та торгівлі, свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації за 
програмою: «Новітні 
інноваційні технології 
у вищій школі» (108 
годин), ПК 
01597997/08621-2020 
від 20.03.2020., 
реєстраційний номер 
№ 621.
7.3. Стажування на 
ТОВ «МСБ ФІНАНС»  
(100 годин), 2020 рік

191027 Криниця 
Сергій 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

економічний 
університет, 

рік закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
"Економічне та 

соціальне 
планування", 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012082, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019561, 

виданий 
03.07.2008

17 ГОД 14 
Цифрова 
економіка

1. КНЕУ, 1994, 
спеціальність: 
«Економічне та 
соціальне 
планування», 
кваліфікація: 
«Економіст», диплом 
з відзнакою ЛГ 
№000339  від 
30.06.1994 р.
2. Кандидат 
економічних наук, 
08.02.03 
«Організація, 
планування та 
регулювання 
економікою», диплом 
ДК № 012082 від 
10.10.2001 р., тема 
дисертації «Бюджетне 
регулювання 
економіки регіону (на 
прикладі Черкаської 
області)».
3. Доцент кафедри 
фінансів,  атестат 
12ДЦ № 019561 від 
03.07.2008.
4. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
4.1. Pantielieieva N. 
FinTech, 
Transformation of 
Financial 



Intermediation and 
Financial Stability / N. 
Pantielieieva, S. 
Krynytsia, M. 
Khutorna, L. Potapenko 
// IEEE 5th 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications 
(October 9-12, 2018, 
PIC S&T`2018, Kharkiv 
National University of 
Radio Electronics, 
Kharkiv, Ukraine). – 
pp. 553-560. – Scopus 
Index
4.2. Digitization of the 
Economy of Ukraine: 
Strategic Challenges 
and Implementation 
Technologies /Natalia 
Pantielieieva ; Sergii 
Krynytsia ; Yulia 
Zhezherun ; Mykhailo 
Rebryk ; Liudmyla 
Potapenko // 2018 
IEEE 9th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies 
(DESSERT), 24-27 
May, 2018, 
Page(s):508-515. – 
Scopus Index.
5. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
5.1. Alternative sources 
of financing enterprise 
innovations / S. 
Krynytsia, K. 
Krasnytska // Вісник 
УБС. – 2015. - №2 (23) 
. – С. 109-113.
5.2. Етапізація 
розвитку фінансового 
посередництва банків 
в Україні / С. Криниця 
// Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України. Збірний 
наукових праць. – 
2015. – Вип.2 (112). – 
С. 62-65.
5.3. Ринок боргових 
зобов’язань як 
джерело 
фінансування 
інноваційної 
діяльності 
підприємств / С.О. 
Криниця // Наукова 
думка сучасності і 
майбутнього. Наукове 
мислення. - Дніпро, 
2016. – С. 30-34.
5.4. Криниця С.О., 
Тригуб Ю.П. 
Методичні підходи до 
діагностики 
фінансової безпеки 
підприємства з 
врахуванням фактору 
конкурентоспроможн
ості. Вісник 



Університету 
банківської справи. 
2020. №3
 6.Монографії:
6.1. Підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності розвитку 
регіону: монографія / 
авт. кол.; за ред. д-ра 
екон. наук, проф. Р. Ф. 
Пустовійта. – К. : УБС 
НБУ, 2015. – 442 с.  
(особистий внесок 1 
д.а.)
6.2. Трансформація 
фінансового 
посередництва в 
сучасній економіці: 
монографія / Н. В. 
Ткаченко, Н. А. 
Цікановська, Н. Г. 
Нагайчук, С. О. 
Криниця, В. А. 
Красномовець, Нац. 
банк України, Ун-т 
банків. справи; За заг. 
ред. Н. В. Ткаченко. – 
Київ : УБС НБУ, 2015. 
– 667 с. (особистий 
внесок  - 3 д.а., 
відповідальний 
виконавець)
6.3. Цифрова 
економіка як 
ключовий тренд 
розвитку 
постіндустріального 
суспільства: 
монографія/ 
[авт.кол.]; за заг. 
редакцією Н.М. 
Пантєлєєвої. – К.: 
ДВНЗ «Університет 
банківсько справи», 
2019. – 299 с. 
 
7. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії 
(у разі співавторства - 
з фіксованим власним 
внеском);
7.1. Економіка та 
організація діяльності 
об’єднань 
підприємств: 
навчальний посібник/ 
Колектив авторів 
Криниця С.О., 
Плахотнікова М.В., 
Бєляєва С.С. за 
загальною редакцією 
к.е.н. Л.М. Чепурди. - 
К.: Професіонал, 
2005. - 272 с. 
 
8. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
 
8.1. Робота у складі 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансова безпека» 
(м. Черкаси, 
Черкаський інститут 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
3-5 квітня 2019 р.).
 
9. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
9.1. Вищий 
навчальний заклад 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів зі 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування»
09.11.2018, СПК 
№ПК01597997\00934-
18

154587 Лук`янець 
Олена 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаська 

філія 
Української 

академії 
банківської 

справи 
Національного 
банку України, 
рік закінчення: 

2014, 
спеціальність: 

7.03050901 
Облік і аудит, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024054, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001839, 
виданий 

05.03.2019

14 ГОД 13 
Економічний 
аналіз (рівень 
А)

1.  Доцент кафедри 
обліку і оподаткуванні 
(атестат доцента АД 
№001839 від 
05.03.2019).
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WebofScience
2.1. Лук’янець О.В. 
Оцінка придатності 
звітності кредитних 
спілок в реалізації 
пруденційного 
нагляду / О.О. 
Гончаренко, О.В. 
Лук’янець // 
Міжнародний журнал 
«Sciences of Europe» 
(Praha, Czech Republic) 
Vol. 3 No 50 (2020) С. 
15-20. URL: 
http://european-
science.org/nkcpage/re
gister/  (Index 
Copernicus). (0,542 
д.а.)
2.2. Лук’янець О.В. 
Аналітична оцінка 



фінансової звітності 
страхових компаній: 
теоретичні аспекти / 
О.В. Лук’янець, Ю.П. 
Ткаченко // 
Міжнародний 
науково-практичний 
журнал  «Фінансовий 
простір». ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи», 
Черкаський 
навчально-науковий 
інститут. 2019. № 
4(36). С. 154-167. URL:  
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/index.php/fp/article
/view/737/842 (фахове 
видання) (Index 
Copernicus). (0,833 
д.а.)
2.3. Лук’янець О.В. 
Розвиток організації 
техніки і технології 
ведення 
бухгалтерського 
обліку в небанківських 
фінансово-кредитних 
установах / О.О. 
Гончаренко, О.В. 
Лук’янець // 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. 
Електронний фаховий 
науково-практичний 
журнал з економічних 
наук «Інфраструктура 
ринку». 2019.  № 30. 
Режим доступу до 
ресурсу; 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/30-2019 
(фахове видання) 
(Index Copernicus). 
(0,833 д.а.)
2.4. Лук’янець О.В. 
Організація роботи 
облікового персоналу 
небанківських 
фінансово-кредитних 
установ: основні 
вимоги та регламенти 
/ О.О. Гончаренко, 
О.В. Лук’янець // 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. Науковий 
журнал 
«Причорноморські 
економічні студії». 
Випуск 46-2. 2019. 133 
с. С. 106-113. (фахове 
видання) (Index 
Copernicus). (0,833 
д.а.)
2.5. Lukianets O.V. 
Constructiveness of 
accounting principles 
system / Ostapiuk N.A., 
Goncharenko О.О., 
Lukianets O.V. //  
Збірник наукових 
праць «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики». ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи», 



Харківський 
навчально-науковий 
інститут.  Том 3, № 26 
(2018). 526 с. С. 219-
226. (фах. вид., Web of 
Science)
3. Монографії:
3.1. Науково-
методологічні засади 
обліково-
аналітичного та 
фінансово-
інвестиційного 
забезпечення сталого 
розвитку суб’єктів 
господарювання: 
Колективна 
монографія 
присвячена 25-річчю 
кафедри обліку і 
оподаткування / за 
заг. ред. д.е.н., доц. 
Сокола О.Г. 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 2020. 
268 с. (українською та 
англійською мовами) 
(Лук’янець О.В., 
Гончаренко О.О. 
Розділ 5. Звітність 
небанківських 
фінансово-кредитних 
установ як інструмент 
пруденційного 
нагляду ринку 
мікрокредитування. С. 
236-248, 0,75 д.а.)
3.2. Розвиток 
фінансових відносин в 
Україні: монографія / 
авт. кол., за наук. ред. 
д.е.н., проф. 
Пустовійта Р.Ф. і 
к.е.н., доц. 
Мартюшевої Л.С. 
Київ: УБС НБУ, 2012. 
314 с. (Лук’янець О.В. 
Розділ 11: 
Функціонування 
органів регулювання і 
нагляду за 
фінансовим сектором 
в Україні. с. 289-306).
3.3. Банківська 
система України в 
Європейському 
контексті: ґенеза, 
структура, 
конкурентний 
потенціал: 
монографія / кол 
авторів; за ред. д-ра 
екон.наук Р.Ф. 
Пустовійта. К.: УБС 
НБУ, 2009. 399 с. 
(Лук’янець. О.В. 
Розділ 2.5: Стійкість 
банківської системи 
України, с. 155-171, 
0,66 д.а.)
3.4. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
управління 
небанківськими 
фінансовими 
установами: 
Монографія / Авт 
колектив; За наук. 
ред. к.е.н., доц. М.Й. 
Гедза. Київ: ТОВ «ДКС 



центр», 2009. 392 с. 
(Лук’янець О.В. Розділ 
8: Аналітичні 
інструменти 
управління 
небанківськими 
фінансовими 
установами, с. 208-
245, 2,08 д.а.)
4. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
4.1. Участь у 
ініціативній НДР 
«Формування системи 
забезпечення 
фінансової 
стабільності 
кредитних установ: 
інституційний та 
обліковий аспекти» 
(№ держреєстрації 
0118U001042); 
(01.01.2018-
01.12.2021)
4.2. Участь у НДР 
«Теорія та 
методологія оцінки 
якості облікової 
інформації» 
(01.01.2015-31.12.2016)
4.3. Участь у НДР 
«Організація, 
методика та 
методологія обліку, 
аналізу та аудиту 
діяльності фінансових 
установ» (01.01.2013-
01.12.2013)
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
5.1.  Ткаченко Ю.П. 
(ІІІ місце) І тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 071 
«Облік і 
оподаткування» 
(ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
січень 2020 р.)
5.2. Корнух О.В. (І 
місце) (І етап 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності «Облік і 
аудит», ЧННУ ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи», 
07 грудня  2017 р.).



 6. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
6.1.  Сертифікат про 
участь у Міжнародній 
науково-практичній 
конференції «Social 
and economic aspects 
of education in modern 
society» (Польща, 
Варшава, червень 
2018)
6.2. Сертифікат про 
рівень володіння 
польською мовою 
(B2),  2018
6.3. Стажування у 
Краківському 
економічному 
університеті (м. 
Краків, Польща) на 
кафедрі обліку (згідно 
рамкового договору 
про співпрацю) з 
16.05.2016 по 
30.05.2016. 
(Сертифікат про 
проходження 
стажування від 
30.05.2016)

24085 Потапенко 
Людмила 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010594, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

доцента AД 
003032, 
виданий 

15.10.2019

15 ЗОД 3 
Професійна 
іноземна мова 
та міжнародні 
бізнес-
комунікації

1. Доцент кафедри 
права і соціально-
гуманітарних 
дисциплін, диплом 
АД №3032 від 
15.10.2019 р.
 
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WebofScience:
2.1.   FinTech, RegTech 
and Traditional 
Financial 
Intermediation: Trends 
and Threats for 
Financial 
Stability/Natalia 
Pantielieieva, 
Myroslava Khutorna, 
Liudmyla Potapenko/ 
Data-Centric Business 
and Applications 
Evolvements in 
Business Information 
Processing and 
Management (Volume 
3). (Lecture Notes on 
Data Engineering and 
Communications 
Technologies ISBN 978-
3-030-35648-4ISBN 
978-3-030-35649-1 
(eBook) 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-35649-1, 
2020.. – 233 р. – Р. 12-
21. (Scopus )
2.2. Current situation of 
agricultural enterprises 
financing in Ukraine: 
economic and legal 
analysisFinancial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice. / O. 



Artemenko, L. 
Potapenko, S. 
Braichenko, L. Varunts, 
V. Hmyria //Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice (2019) Vol 2, 
No 29, P. 90-100. (Web 
of Science) DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v2i29.172366
2.3. FinTech, 
Transformation of 
Financial 
Intermediation and 
Financial Stability 2018 
IEEE 5th International 
Scientific-Practical 
Conference Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T`2018), 9-12 
October, 2018 . 
Page(s):553-560. 
(Scopus)
2.4. Digitization of the 
Economy of Ukraine: 
Strategic Challenges 
and Implementation 
Technologies /Natalia 
Pantielieieva; Sergii 
Krynytsia; Yulia 
Zhezherun; Mykhailo 
Rebryk; Liudmyla 
Potapenko // 2018 
IEEE 9th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies 
(DESSERT), 24-27 
May, 2018, 
Page(s):508-515.
(Scopus), DOI: 
10.1109/DESSERT.2018
.8409186) 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/8409186
/?part=1
 
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Потапенко Л. В. 
Розвиток критичного 
мислення студентів у 
процесі вивчення 
іноземної мови / Л. В. 
Потапенко // Наукові 
записки. – Випуск 144. 
– Серія: Філологічні 
науки. – Кіровоград: 
Видавець Лисенко В. 
Ф., 2016. – 540 с. – С. 
439-443
3.2. Потапенко Л. В. 
Basic Principles of 
Content and Language 
Integrated Learning / 
Л. В. Потапенко // 
Вісник гуманітарного 
наукового товариства: 
наукові праці. – 
Випуск 16. – Черкаси: 
ЧІПБ імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ 
України, 2016. – 106 с. 
– С. 74-76



3.3.Потапенко Л. В. 
Взаємопов’язане 
навчання 
продуктивних та 
рецептивних видів 
мовленнєвої 
діяльності в 
іншомовній підготовці 
студентів економічних 
спеціальностей / Л. В. 
Потапенко // 
Науково-практичний 
журнал «Одеський 
лінгвістичний 
вісник». – Одеса, 2017. 
– Випуск №9. – Т. 3 – 
186 с. – С. 169-173
3.4. Потапенко Л. В. 
Використання 
методики CLIL у 
процесі навчання 
іншомовному 
спілкуванню студентів 
нелінгвістичних 
спеціальностей / Л. В. 
Потапенко // Вісник 
гуманітарного 
наукового товариства: 
наукові праці. – 
Випуск 20. – Черкаси: 
ЧІПБ імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ 
України, 2020. – 242 с. 
– С. 152-157
 
4. Монографії:
4.1. Професійно-
орієнтоване навчання 
іншомовного 
спілкування 
майбутніх фахівців 
сфери державного 
управління: 
особистісно-
діяльнісний підхід / 
Забезпечення 
цивільної безпеки в 
Україні: сучасний стан 
і перспективи: 
монографія / за заг. 
ред. О. М. Тищенка, Т. 
М. Кришталь. – 
Черкаси : Видавець 
Чабаненко Ю. А., 
2018. – 420 с.- C. 389-
397.
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II турі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з іноземної 
мови:
1.  Лакутін Д., 2 місце 
2020 р.
2.  Білик В., 2 місце 
2019 р.
3.  Розанов В., 2 місце 
2019 р.
4.  Соломко К.,  3 
місце 2018 р.
5.  Соломко К.,  3 
місце 2017 р.
6. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)
6.1. Закордонне 
стажування: 
«Інструменти 
підтримки 



мобільності науковців 
у фінансовій 
перспективі ЄС на 
2014-2020 роки», 14-
20 березня 2016 року, 
м. Лодзь, Польща. 
(108 год)
6.2. Участь у 1st 
International 
Conference on 
Optimization of 
Teaching and Learning 
in a Covid-19 Era. 
Sheffield, UK, 27-29 
January 2021 (24 год) 

308685 Полях 
Катерина 
Володимирів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
навчально-
науковий 
інститут 

Державного 
вищого 

навчального 
закладу 

"Університет 
банківської 
справи", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент

1 ПП 3 
Бакалаврський 
семінар

1. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.1 Обрусна С.Ю., 
Півторака К.В. 
Комплексна програма 
розвитку фінансового 
сектору України до 
2020 року: 
методологічні аспекти 
розвитку та 
впровадження у 
практику. Сборник 
статей научно-
информационного 
центра «Знание» по 
материалам XIII 
международной 
заочной научно-
практической 
конференции: 
«Развитие науки в XXI 
веке» 3 часть, г. 
Харьков: сборник со 
статьями (уровень 
стандарта, 
академический 
уровень). Х. научно-
информационный 
центр «Знание». 2016. 
C. 132-137с.
1.2. Кукса В.М. Полях 
К.В Управління 
персоналом: новітні 
тенденції та загрози. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». 2020. № 
1(37). С.91-101. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.1(37).2020.201606

2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
Холодний Я. В., 
Бондар Д. О. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Економіка 
підприємства» 
(диплом ІІ ступеня, І 
етап;  грамота - ІІ 
етап), 2020 р. Тема 



«Управління якістю 
транспортно-
логістичного 
обслуговування на 
підприємстві».
3. Участь у НДР
Участь у ініціативній 
НДР «Цифрова 
економіка: сучасний 
стан, проблеми та 
перспективи 
розвитку» 
№0117U003836); 
(01.01.2018-
01.12.2020)
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів 
Полтавського 
університету 
економіки та торгівлі, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, 
«Менеджмент»,  ПК 
01597997/02070-19 від  
29 листопада 2019 
(108 год.).
4.2. Участь у VIІ 
Всеукраїнському 
бізнес-турнірі 
«Стратегія фірми-
2020» (22.02.2020-
10.04.2020, м. Київ), 
ТОВ «Компанія 
інтелектуальних 
технологій (КІНТ)». 
Сертифікат тренера  
№139т/2020 від 
21.04.2020 р. з Бізнес-
симуляції ViAL+ (20 
год.)

96357 Третяк 
Наталя 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055149, 
виданий 

14.10.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031246, 
виданий 

29.03.2012

23 ПП1 
Навчальна 
практика

1. Доцент кафедри 
економічної теорії 
(атестат доцента 12ДЦ 
№031246, 2012).
 
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science
2.1. Nelia Nagaichuk, 
Olena Shabanova, 
Natalia Tretiak, 
Anatoliy Marenych, and 
Hanna Chepeliuk 
Management of 
changes in the 
insurance industry in 
the conditions of 
climate crisis // E3S 
Web Conf. (volume 166) 
13006 (2020) DOI:  
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/202016613006
/[Електронний 
ресурс] // Режим 
доступу: 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2020/26/



e3sconf_icsf2020_1300
6/e3sconf_icsf2020_13
006.html (Scopus)
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Pantielieieva N. M., 
Rogova N. V., 
Zaporozhets S. V.,. 
Tretiak N. M 
Тransformation in the 
ecosystem of financial 
intermediaries in the 
context of digitalization 
/ N. M. Pantielieieva, N. 
V. Rogova, S. V. 
Zaporozhets, N. M. 
Tretiak // Науковий 
вісник Полісся. 2020. 
№ 1 (20). C. 49-59. 
(doi: 10.25140/2410-
9576-2020-1(20)-49-
59)
3.2. Третяк Н.М., 
Бондар Ж.Б., Вплив 
імплементації 
цифрових технологій 
на процес управління 
підприємством / Н.М. 
Третяк, Ж.Б. Бондар 
// Фінансовий простір. 
2020.  №4 (40). С.217-
226 –DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(40).2020.221769
3.3. Третяк Н.М. 
Страхування в системі 
управління кібер-
ризиками 
підприємства в умовах 
цифрової економіки / 
Н.Г. Нагайчук, Н.М. 
Третяк //   
Фінансовий простір. 
2019. №1 (33).  С. 97-
111.
3.4. Третяк Н.М. 
Управління витратами 
підприємства з 
використанням 
системи «ощадливого 
виробництва»  / Н.М. 
Третяк // Фінансовий 
простір. 2018. – №1 
(29). С.137-143.
 
4.Монографії:
4.1 Третяк Н.М. 
Цифрові платформи 
як інноваційні тренди 
у забезпеченні 
інвестиційної 
діяльності 
підприємства /  
Теорія, методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємств : 
колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая». 2019. 254 с. 
С. 76-81. ISBN 978-617-
7669-57-8
 
5. Виконання функцій 
наукового керівника 



або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
5.1. Керівник  
ініціативної науково-
дослідної теми.  
«Альтернативні 
джерела фінансового 
забезпечення 
розвитку 
підприємства» / 
науково-дослідна 
робота. ЧННІ ДВНЗ 
УБС. – 2015. – 156с.  
Шифр (номер 
державної реєстрації) 
015U002684
 
6. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), 
участь в журі 
конкурсів та олімпіад:
6.1. Колосова Вікторія 
до Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент» 
2018/2019 
навчального року (м. 
Луцьк, луцький 
національний 
технічний 
університет) (диплом 
3 ступеня).
6.2. Член журі 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент» ( 6-7 
квітня 2017 р. м. 
Луцьк, Луцький 
національний 
технічний 
університет)
6.3. Голова 
апеляційної комісії 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансова безпека» 
4-5 квітня 2019 року. 
м. Черкаси ЧННІ 
ДВНЗ УБС.
 
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
7.1. КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана, сертифікат, 
тренінг за темою 
«Формування 
компетентності 
підприємливості у 
сучасному закладі 
освіти» 15.01-
17.01.2020р., (24 
годин).
7.2. ВНЗУ 
Полтавський 
університет економіки 



та торгівлі, свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації за 
програмою: «Новітні 
інноваційні технології 
у вищій школі» (108 
годин), ПК 
01597997/08621-2020 
від 20.03.2020., 
реєстраційний номер 
№ 621.
7.3. Стажування на 
ТОВ «МСБ ФІНАНС»  
(100 годин), 2020 рік

60814 Кукса 
Валентина 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050101 
Економічна 

теорія, Диплом 
кандидата наук 

ДK 062211, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034379, 
виданий 

01.03.2013

13 ФОД 5 
Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 
зовнішніх 
комунікацій)

1. Доцент кафедри 
економічної теорії 
(атестат доцента 12 
ДЦ № 034379 від 
01.03.2013).
 
2.    Наукові публікації 
у наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Кукса В.М. Стан та 
напрями покращення 
інвестиційної 
привабливості 
Черкаського регіону / 
В.М. Кукса// 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2015 – № 2 (19) – C. 
233-240.
2.2. Кукса В. М. 
Формування та 
позиціонування 
бренду «України» у 
світовому просторі / 
В.М. Кукса // 
Фінансовий простір 
2017. – № 2. – С. 26-
31. 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a/files/1702/17kvmusp.
pdf
2.3. Кукса В. М. 
Формування бренду 
міст України як 
необхідна складова їх 
розвитку / В.М. Кукса 
// Електронне наукове 
видання міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». – 2018. – № 
3.  – С. 110-117.
2.4. Кукса В. М. 
Економіка спільного 
споживання – нова 
система цінностей та 
довіри / В.М. Кукса // 
Електронне наукове 
видання міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». – 2018. – № 
2. – С.71-77.
2.5.Кукса В.М., Полях 
К.В. Управління 
персоналом: нові 
тенденції та загрози 
/В.М. Кукса, К.В. 
Полях // Електронне 
наукове видання 
міжнародний 
науково-практичний 



журнал «Фінансовий 
простір». – 2020. – № 
1. (37). – С. 91-101.
 
3.Монографії:
3.1. Мотриченко В.М. 
Аналіз ефективності 
залучення і 
використання 
інвестиційних 
ресурсів  регіону 
/Розділ 7. п.7.2, п. 
7.3.// Підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності розвитку 
регіону : монографія / 
авт.. кол.;за ред.. д-ра 
екон. наук, проф. Р.Ф. 
Пустовійта. – К.: УБС 
НБУ, 2015. – С. 266-
285.
3.2.Кукса В. М. 
Енергоефективність 
України та 
Черкаського регіону / 
В.М. Кукса // 
Проблеми сталого 
розвитку суспільства: 
погляд очима різних 
поколінь: монографія 
/ [за ред. О. Ю. 
Березіної, Ю. В. 
Ткаченко]; 
Національна мережа 
ВНЗ-партнерів 
спільного Проекту ЄС 
/ ПРООН «Місцевий 
розвиток, 
орієнтований на 
громаду»; Черкаський 
державний 
технологічний 
університет. – 
Черкаси : Видавець 
«Чабаненко Ю.А.», 
2016. – 706 с. – С. 616-
626.
3.3.-Boguslavska S. 
Gunko V., Kravchenko 
O., Kuksa V. Features of 
sharing economy 
development in modern 
conditions/ S. 
Boguslavska, V. Gunko, 
O. Kravchenko, V.  
Kuksa // 
Organizational-
economic mechanism of 
management innovative 
development of 
economic entities: 
collective monograph 
ву М. Bezpartochnyi. – 
Higher School of Social 
and Economic in 
Przeworsk. –  Poland, 
2019. –  part ІІ. – 354-
366 р.
 
4. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 



організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
 
4.1. Лісова Анна 
Василівна, 
Михайленко Катерина 
Ігорівна (ІІ етап 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Світове 
господарство», м. 
Київ, 22 березня 2017 
р., Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана, 
почесні грамоти «За 
високий рівень 
наукового 
дослідження теми»);
4.2. Тетченко Вікторія 
Володимирівна, 
Ткаченко Дарія 
Василівна (І етап 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
спеціальності 
«Маркетинг», ЧННУ 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи»,  
Диплом ІІ ступеня)
4.3. Підкуйко Марина 
– ІІ місце, Сидоренко 
Тетяна, Рясько Росіна 
– ІІІ місце (I етап 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Міжнародна 
економіка», 2017-2018 
рр., ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»).
4.4. Бєлошапка Інна – 
ІІІ місце ( етап 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Міжнародної 
економіки», 2018-
2019 рр., ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи» ).
4.5. Робота у складі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Міжнародна 
економіка» в режимі 
он-лайн 2018/2019 
н.р. на базі Інституту 
банківських 
технологій та бізнесу, 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи»  
(ІІ туру I етапу, 
15.02.2019 р.)
4.6. робота у складі 
організаційного 



комітету 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування за 
видами економічної 
діяльності» (II туру І 
етапу, 21 лютого 2020 
року, ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи» )
 
5. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
5.1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів 
Полтавського 
університету 
економіки та торгівлі, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент», ПК 
01597997100957-18 від 
16 листопада 2018 
(108  год.).
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем»

27809 Маренич 
Анатолій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
інженерно-

економічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність: 
1738 ОМОЕІ, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010654, 
виданий 

30.05.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000410, 
виданий 

24.12.2003

24 ФОД 4 
Менеджмент 
персоналу 
(рівень А – 
Самоменеджме
нт та 
організаційна 
поведінка)

1. Кандидат 
економічних наук, 
08.06.02 
«Підприємництво, 
менеджмент та 
маркетинг» (диплом 
КН № 010654, від 
30.05.1996),
2. Харківський 
державний 
економічний 
університет, 1994, 
спеціальність: 
«Менеджмент і 
маркетинг», 
кваліфікація: 
«Менеджер» (диплом 
ДВА № 027387 від 
20.06.1994.)
3. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science
3.1 Nelia Nagaichuk, 
Olena Shabanova, 
Natalia Tretiak, 
Anatoliy Marenych, and 
Hanna Chepeliuk 
Management of 
changes in the 
insurance industry in 
the conditions of 



climate crisis // E3S 
Web Conf. (volume 166) 
13006 (2020) DOI:  
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/202016613006
/[Електронний 
ресурс] // Режим 
доступу: 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2020/26/
e3sconf_icsf2020_1300
6/e3sconf_icsf2020_13
006.html (Scopus)
4. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
4.1 Маренич А. І. 
Формування 
конкурентної стратегії 
розвитку ВНЗ на 
основі маркетингового 
інструментарію / А. І. 
Маренич // Вісник 
Університету 
банківської справи. – 
2016. - № 1-2. – С. 
146–150.
4.2. Маренич А. І. 
Деструктивні 
елементи соціально-
психологічних 
аспектів управління 
персоналом /  А. І. 
Маренич, Ю. А. Вовк 
// Вісник Університету 
банківської справи. – 
2015. - № 2. – С. 230–
238.
4.3 Маренич А., 
Ткаченко Ю. 
Управлінські аспекти 
запобігання
мобінгу у трудових 
колективах, 
Фінансовий простір, 
(4(40), с. 179-188.doi: 
10.18371/fp.4(40).2020.
221738.
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
5.1 Курченко А. В. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент» - (ІІ 
місце, І етап), 2018 р.
5.2 Ткаченко Ю.П. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент» - (І 
місце, І етап), 2020 р.
5.3 Вовк Ю.А. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент 
персоналу» (диплом ІІ 
ступеня ІІ етап). 2015 



р. Тема: «Мобінг як 
деструктивне явище».
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем»
7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування 
Черкаська дирекція 
АТ «Укрпошта» (2017-
2019 рр.)
8. Підвищення 
кваліфікації:  
.8.1. ВНЗУ 
Полтавський 
університет економіки 
та торгівлі, сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Розвиток 
управлінської 
компетентності» на 
прикладі дисципліни 
«Економіко-
математичні методи і 
моделі» (30 годин)  
ПК01597997\00228-
2021 від 27.02.2021.,  
реєстраційний номер 
№ 00228.
8.2. Стажування в 
Черкаській дирекції 
АТ «Укрпошта» 2021 
р. (90 год).

308685 Полях 
Катерина 
Володимирів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
навчально-
науковий 
інститут 

Державного 
вищого 

навчального 
закладу 

"Університет 
банківської 
справи", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент

1 ФОД 3 
Логістичний 
менеджмент 
(рівень A)

1. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.1 Обрусна С.Ю., 
Півторака К.В. 
Комплексна програма 
розвитку фінансового 
сектору України до 
2020 року: 
методологічні аспекти 
розвитку та 
впровадження у 
практику. Сборник 
статей научно-
информационного 
центра «Знание» по 
материалам XIII 
международной 
заочной научно-
практической 
конференции: 
«Развитие науки в XXI 
веке» 3 часть, г. 
Харьков: сборник со 
статьями (уровень 
стандарта, 
академический 
уровень). Х. научно-
информационный 
центр «Знание». 2016. 
C. 132-137с.
1.2. Кукса В.М. Полях 



К.В Управління 
персоналом: новітні 
тенденції та загрози. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». 2020. № 
1(37). С.91-101. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.1(37).2020.201606

2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
Холодний Я. В., 
Бондар Д. О. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Економіка 
підприємства» 
(диплом ІІ ступеня, І 
етап;  грамота - ІІ 
етап), 2020 р. Тема 
«Управління якістю 
транспортно-
логістичного 
обслуговування на 
підприємстві».
3. Участь у НДР
Участь у ініціативній 
НДР «Цифрова 
економіка: сучасний 
стан, проблеми та 
перспективи 
розвитку» 
№0117U003836); 
(01.01.2018-
01.12.2020)
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів 
Полтавського 
університету 
економіки та торгівлі, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, 
«Менеджмент»,  ПК 
01597997/02070-19 від  
29 листопада 2019 
(108 год.).
4.2. Участь у VIІ 
Всеукраїнському 
бізнес-турнірі 
«Стратегія фірми-
2020» (22.02.2020-
10.04.2020, м. Київ), 
ТОВ «Компанія 
інтелектуальних 
технологій (КІНТ)». 
Сертифікат тренера  
№139т/2020 від 
21.04.2020 р. з Бізнес-
симуляції ViAL+ (20 
год.)

27809 Маренич 
Анатолій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
інженерно-

24 ФОД 2 
Публічне 
управління

1. Кандидат 
економічних наук, 
08.06.02 
«Підприємництво, 



економічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність: 
1738 ОМОЕІ, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010654, 
виданий 

30.05.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000410, 
виданий 

24.12.2003

менеджмент та 
маркетинг» (диплом 
КН № 010654, від 
30.05.1996),
2. Харківський 
державний 
економічний 
університет, 1994, 
спеціальність: 
«Менеджмент і 
маркетинг», 
кваліфікація: 
«Менеджер» (диплом 
ДВА № 027387 від 
20.06.1994.)
3. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WebofScience
3.1 А. Marenych, М. 
Features of functioning 
national model of 
resource economics in 
Ukraine / S. Kolodii, I. 
Kochuma, A. Marenych, 
М. Rudenko // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 4, № 27. – 
С. 359–369. (WoS)
4. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
4.1 Маренич А. І. 
Формування 
конкурентної стратегії 
розвитку ВНЗ на 
основі маркетингового 
інструментарію / А. І. 
Маренич // Вісник 
Університету 
банківської справи. – 
2016. - № 1-2. – С. 
146–150.
4.2. Маренич А. І. 
Інвестиційна політика 
в стратегії розвитку 
регіону / А. І. 
Маренич, Пилипенко 
В.О. // Фінансовий 
простір. – 2018. - № 3. 
– С. 42-46.
4.3 Маренич А., 
Ткаченко Ю. 
Управлінські аспекти 
запобігання мобінгу у 
трудових колективах 
// Фінансовий простір. 
- (4(40). -С. - 179-
188.doi: 
10.18371/fp.4(40).2020.
221738.
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
5.1 Ткаченко Ю.П. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 



напрямом 
«Менеджмент» - (І 
місце, І етап), 2020 р.
5.2 Вовк Ю.А. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент 
персоналу» (диплом ІІ 
ступеня ІІ етап). 
2015р. 
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем»
7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування 
Черкаська дирекція 
АТ «Укрпошта» (2017-
2019 рр.)
8. Підвищення 
кваліфікації:  
.8.1. ВНЗУ 
Полтавський 
університет економіки 
та торгівлі, сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Розвиток 
управлінської 
компетентності» на 
прикладі дисципліни 
«Економіко-
математичні методи і 
моделі» (30 годин)  
ПК01597997\00228-
2021 від 27.02.2021.,  
реєстраційний номер 
№ 00228.
8.2. Стажування в 
Черкаській дирекції 
АТ «Укрпошта» 2021 
р. (90 год).

27809 Маренич 
Анатолій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
інженерно-

економічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність: 
1738 ОМОЕІ, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010654, 
виданий 

30.05.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000410, 
виданий 

24.12.2003

24 ФОД 1 
Менеджмент 
(рівень В)

1. Кандидат 
економічних наук, 
08.06.02 
«Підприємництво, 
менеджмент та 
маркетинг» (диплом 
КН № 010654, від 
30.05.1996),
2. Харківський 
державний 
економічний 
університет, 1994, 
спеціальність: 
«Менеджмент і 
маркетинг», 
кваліфікація: 
«Менеджер» (диплом 
ДВА № 027387 від 
20.06.1994.)
3. Доцент кафедри 
економічної теорії та 
міжнародної 
економіки, атестат 02 
ДЦ № 000410 від 



24.12.2003.
 
4.1. Наукові публікації 
у періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science
4.1. Nelia Nagaichuk, 
Olena Shabanova, 
Natalia Tretiak, 
Anatoliy Marenych, and 
Hanna Chepeliuk 
Management of 
changes in the 
insurance industry in 
the conditions of 
climate crisis // E3S 
Web Conf. (volume 166) 
13006 (2020) DOI:  
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/202016613006
/[Електронний 
ресурс] // Режим 
доступу: 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2020/26/
e3sconf_icsf2020_1300
6/e3sconf_icsf2020_13
006.html (Scopus)
5. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
5.1 Маренич А. І. 
Формування 
конкурентної стратегії 
розвитку ВНЗ на 
основі маркетингового 
інструментарію / А. І. 
Маренич // Вісник 
Університету 
банківської справи. – 
2016. - № 1-2. – С. 
146–150.
5.2. Маренич А. І. 
Деструктивні 
елементи соціально-
психологічних 
аспектів управління 
персоналом /  А. І. 
Маренич, Ю. А. Вовк 
// Вісник Університету 
банківської справи. – 
2015. - № 2. – С. 230–
238.
5.3 Маренич А., 
Ткаченко Ю. 
Управлінські аспекти 
запобігання мобінгу у 
трудових колективах, 
Фінансовий простір, 
(4(40), с. 179-188.doi: 
10.18371/fp.4(40).2020.
221738.
 
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
5.1 Курченко А. В. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 



наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент» - (ІІ 
місце, І етап), 2018 р.
5.2 Ткаченко Ю.П. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент» - (І 
місце, І етап), 2020 р.
5.3 Вовк Ю.А. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент 
персоналу» (диплом ІІ 
ступеня ІІ етап). 
2015р. Тема: «Мобінг 
як деструктивне 
явище».
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
6.1. Член Громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем»
7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
7.1. Наукове 
консультування 
Черкаська дирекція 
АТ «Укрпошта» (2017-
2020 рр.)
8. Підвищення 
кваліфікації:  
.8.1. ВНЗУ 
Полтавський 
університет економіки 
та торгівлі, сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Розвиток 
управлінської 
компетентності» на 
прикладі дисципліни 
«Економіко-
математичні методи і 
моделі» (30 годин)  
ПК01597997\00228-
2021 від 27.02.2021.,  
реєстраційний номер 
№ 00228.
8.2. Стажування в 
Черкаській дирекції 
АТ «Укрпошта» 2021 
р. (90 год).

45037 Засядько 
Аліна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Приладобудува
ння, Диплом 
доктора наук 
ДД 005623, 

виданий 
15.02.2007, 

Атестат 

22 ЗОД 2 
Інформаційні 
технології 
(рівень А)

1. Професор кафедри 
вищої математики та 
інформаційних 
технологій. Атестат 
професора 12ПР № 
010250, 26.02.2015
 
2. Монографії:
2.1. Засядько А.А. 
Розділ 2. 
Програмування та 
інформаційно-
комунікаційні 
технології.  2.1. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 



професора 
12ПP 010250, 

виданий 
26.02.2015

програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Кібербезпе
ка та інформаційні 
технології : 
Монографія. – Х. : 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 
2020.  –  С.62-77.
2.2. Засядько А.А. 
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько,  С.С.  
Королюк // Розділ 20. 
Інформаційні  
технології: проблеми і 
перспективи:  
монографія  /  за заг.  
ред.  В.  С.  
Пономаренка.  –  Х.: 
Вид.  Рожко С. Г., 2017. 
– 447 с. – С.312-324.
2.3.  Засядько А.А. 
Решение  задачи  
восстановления 
параметров  объектов 
информационного  
обеспечения 
автоматизированных 
систем управления/ 
А.А. Засядько // 
Раздел  1.  
Информационные  
технологии в 
управлении, 
образовании, науке  и 
промышленности:  
монография/ под ред. 
В. С. Пономаренко.–Х 
: Издатель Рожко С. Г., 
2016. – 566 с., русск. 
яз. – С. 13-26.
2.4.  Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
фредгольма першого 
роду/ А.А. Засядько // 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології: 
Монографія / Под 
ред. проф. В.С. 
Пономаренко. – Х.: 
Тов «ДІСА ПЛЮС», 
2019. – С. 295-310.
2.5.  Засядько А.А.  
Восстановление 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения  
автоматизи-рованных 
систем управления на 
основе 
дифференциально-
нетейлоровских 
преобразований/ А.А.  
Засядько // Раздел 11. 
Информационные 
технологии и защита 
информации в 
информационно- 
коммуникационных 
системах: монография 
/ под ред. В. С. 
Пономаренко. – X.: 
Вид-во TOB «Щедра 



садиба плюс», 2015. – 
486 с. – С. 154-163.
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1.  Засядько А.А. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Системи 
обробки інформації. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 2 (161). 
– Х: 2020.  –  С.59-70.
3.2. Засядько А.А. 
Методичні 
особливості 
обгрунтування  
базових статистичних 
функцій/ А.А. 
Засядько, О.П. 
Касярум, Я.О. Касярум 
//Фінансовий простір, 
2019. - № 1 (33). - 
С.58-76.
Засядько А.А.  
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько, 
С.С.Королюк//Систем
и обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – Х.:  
Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2017. – Вип. 2(148).–
С.168-173.
3.3. Засядько 
А.А.Зниження 
обчислювальної 
складності в задачі 
нелінійного 
програмування 
великої розмірності/ 
А.А. Засядько// 
Вісник УБС. – 2016. –  
№2(23). – С. 158-162.
3.4. Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
Фредгольма першого 
роду/А.А. Засядько // 
Обробка інформації в 
складних технічних 
системах, Випуск 
2(157), (ISSN 1681-
1710), 2019. – С. 7-17.
3.5. Засядько А.А. 
Решение задачи 
восстановления 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения 
автоматизированных 
систем 
управления/А.А.Засяд
ько // Системи 
обробки інформації: 
Збірник наукових 



праць. – 
Х.:Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2016. –  Вип.4 (141). – 
С. 35-40.
 
4. Робота у складі 
експертних рад 
Акредитаційної 
комісії
Участь у експертній 
комісії з метою 
проведення чергової 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» 
у Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Київський 
міжнародний 
університет» 
20.04.2017 (наказ 
МОН № 642-А від 
12.04.2017)
 
5. Опонування 
дисертацій
5.1.  Верланя Дмитра 
Анатолійовича 
«Методи та засоби 
чисельної реалізації 
інтегральних моделей 
динамічних об’єктів 
на основі 
розщеплення ядер», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді Д 26.185.01 
по захисту дисертацій 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. 
Пухова НАН України 
(м. Київ) (05.07.2016);
5.2.  Грицай Олени 
Анатоліївни 
«Оптимальне за 
вартісними витратами 
планування 
експериментів для 
моделювання 
технологічних 
процесів» подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету 
(10.02.2017).



6. Членство у 
спеціалізованих 
вчених радах.
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
26.820.04  по захисту 
дисертацій 
державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту (м. Київ)
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут  підвищення 
кваліфікації ті 
перепідготовки 
спеціалістів галузі 
знань 12 
«Інформаційні 
технології» ( 
05.11.2018 по 
16.11.2018, 
СВІДОЦТВО про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01597997\00958-18)

40238 Майстренко 
Світлана 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Сімферопольсь
кий державний 

університет 
ім.М.В.Фрунзе, 
рік закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

2002 
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 011838, 
виданий 

11.01.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015370, 
виданий 

19.10.2005

25 ЗОД 1 УБС 
студія «Тайм 
менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в 
бізнесі» 

1.  Доцент кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін (атестат 
доцента 02 ДЦ № 
015370 від 19.10.2005).
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Майстренко С. В.  
Етичні цінності 
християнства та 
економічна діяльність 
// Вісник 
гуманітарного 
наукового товариства: 
наукові праці. Випуск 
20. Черкаси: ЧІПБ 
імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ 
України. - 2020. - С. 67 
– 72.
 2.2. Майстренко С.В. 
Етичні цінності 
християнства у 
структурі 
господарсько-
економічних відносин 
// Фінансовий 
простір: міжнародний 
науково-практичний 
журнал. 2019.-  № 2 
(34). - С.30-41.
2.3. Майстренко С.В. 



Філософія освіти у 
сучасному 
філософсько-
освітньому дискурсі. 
Наукові записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету: 
науковий збірник. 
Вип. 30. Одеса, 2019. - 
С.265-268. (Index 
Copernicus 
International).
2.4. Майстренко С.В. 
Використання 
вербального 
сугестивного впливу у 
юридичній практиці. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
Серія «Філологічна»: 
збірник наукових 
праць. Острог, 2018. 
Вип. 2 (70).  С.130-134. 
(Index Copernicus 
International, Google 
Scholar).
2.5. Майстренко С.В. 
Використання мовних 
засобів 
маніпулятивного 
впливу у судовій 
промові. Одеський 
лінгвістичний вісник, 
2017. № 9. Т. 2. С. 99-
104. (Index Copernicus 
International).
2.6. Майстренко С.В. 
Дискурс і текст: 
міждисциплінарний 
підхід до визначення 
понять. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
Серія «Філологічна»: 
збірник наукових 
праць. Острог, 2015. 
Вип. 56. С.172-174.
3. Монографії:
3.1. Майстренко С.В. 
Комунікативна 
компетенція як 
складова підготовки 
фахівців в умовах 
інтеграції України в 
європейське 
співтовариство. 
Забезпечення 
цивільної безпеки в 
Україні: сучасний стан 
і перспективи: 
монографія за заг. 
ред. О. М. Тищенка, Т. 
М. Кришталь. 
Черкаси: Видавець 
Чабаненко Ю. А., 
2018.  С. 373-383.
3.2. Майстренко С.В. 
Християнські 
моральні цінності та 
їх вплив на 
економічну 
діяльність. Etika a 
ekonomia: монографія 
за ред. T. Guz, 
P.Marzec, Г.Хоружого, 
Т.Смовженко. 



Tomaszow Lubelski: 
Wydzialzami ejscowy 
nauk prawnych i 
ekonomicznych 
Katolickiego 
uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pavla 
ІІ, 2010. С.71-79.
4. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти:
4.1. УБС студія «Тайм-
менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі». 
Навч. посібник / У.Є. 
Гузар В.К. Жеребило,, 
К.С. Калинець, Н.І. 
Козьмук, С.В. 
Майстренко, Т.Б. 
Швидка, Н.З. 
Шегинська, 
(рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи»).
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми
5.1. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Соціально-
філософські проблеми 
в економіці та освіті» 
(державний 
реєстраційний номер 
– 0115U002683).
6.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт).
6.1. Всеукраїнський 
етап ІХ Міжнародного 
мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
ім. Т. Шевченка, 
Бондар Жанна, 
Диплом ІІІ ступеня 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
№ 418 від 01.04.2019);
6.2. Всеукраїнський 
етап VІІ 
Міжнародного мовно-
літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
ім. Т. Шевченка, 
04.02.2017, Соломко 
Катерина, Диплом ІІ 
ступеня (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 429 
від 04.04.2017) ;
6.3.Всеукраїнський 



етап VІ Міжнародного 
мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
ім. Т. Шевченка, 
13.02.2016, Соломко 
Катерина, Диплом ІІ 
ступеня (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 431 
від 13.04.2016);
6.4. ІІ тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
філософських наук, 
25-28 березня 2015, 
Осадча Марина 
Володимирівна, 
Диплом ІІІ ступеня 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
№ 756 від 13.07.2015).
7. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
7.1. Секретар Вченої 
ради Черкаського 
інституту Університету 
банківської справи (з 
28.12.2016 – дотепер).
8.  Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
8.1. Підвищення 
кваліфікації, 
Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі, «Методика 
викладання 
дисциплін у вищій 
школі». Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
01597997/00866-17 від 
17.11.2017 (108 год.).
8.2. Стажування, 
Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, 
«Мистецтво мовного 
впливу», Свідоцтво 12 
СПВ  285032 від 
05.12.2016.

191027 Криниця 
Сергій 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

економічний 
університет, 

рік закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
"Економічне та 

соціальне 
планування", 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012082, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019561, 

виданий 
03.07.2008

17 ГОД 11 Фінанси 
підприємств

1. КНЕУ, 1994, 
спеціальність: 
«Економічне та 
соціальне 
планування», 
кваліфікація: 
«Економіст», диплом 
з відзнакою ЛГ 
№000339  від 
30.06.1994 р.
2. Кандидат 
економічних наук, 
08.02.03 
«Організація, 
планування та 
регулювання 
економікою», диплом 
ДК № 012082 від 
10.10.2001 р., тема 
дисертації «Бюджетне 
регулювання 
економіки регіону (на 
прикладі Черкаської 
області)».
3. Доцент кафедри 



фінансів,  атестат 
12ДЦ № 019561 від 
03.07.2008.
4. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
4.1. Pantielieieva N. 
FinTech, 
Transformation of 
Financial 
Intermediation and 
Financial Stability / N. 
Pantielieieva, S. 
Krynytsia, M. 
Khutorna, L. Potapenko 
// IEEE 5th 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications 
(October 9-12, 2018, 
PIC S&T`2018, Kharkiv 
National University of 
Radio Electronics, 
Kharkiv, Ukraine). – 
pp. 553-560. – Scopus 
Index
4.2. Digitization of the 
Economy of Ukraine: 
Strategic Challenges 
and Implementation 
Technologies /Natalia 
Pantielieieva ; Sergii 
Krynytsia ; Yulia 
Zhezherun ; Mykhailo 
Rebryk ; Liudmyla 
Potapenko // 2018 
IEEE 9th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies 
(DESSERT), 24-27 
May, 2018, 
Page(s):508-515. – 
Scopus Index.
5. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
5.1. Alternative sources 
of financing enterprise 
innovations / S. 
Krynytsia, K. 
Krasnytska // Вісник 
УБС. – 2015. - №2 (23) 
. – С. 109-113.
5.2. Етапізація 
розвитку фінансового 
посередництва банків 
в Україні / С. Криниця 
// Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України. Збірний 
наукових праць. – 
2015. – Вип.2 (112). – 
С. 62-65.
5.3. Ринок боргових 
зобов’язань як 
джерело 
фінансування 
інноваційної 
діяльності 



підприємств / С.О. 
Криниця // Наукова 
думка сучасності і 
майбутнього. Наукове 
мислення. - Дніпро, 
2016. – С. 30-34.
5.4. Криниця С.О., 
Тригуб Ю.П. 
Методичні підходи до 
діагностики 
фінансової безпеки 
підприємства з 
врахуванням фактору 
конкурентоспроможн
ості. Вісник 
Університету 
банківської справи. 
2020. №3
 6.Монографії:
6.1. Підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності розвитку 
регіону: монографія / 
авт. кол.; за ред. д-ра 
екон. наук, проф. Р. Ф. 
Пустовійта. – К. : УБС 
НБУ, 2015. – 442 с.  
(особистий внесок 1 
д.а.)
6.2. Трансформація 
фінансового 
посередництва в 
сучасній економіці: 
монографія / Н. В. 
Ткаченко, Н. А. 
Цікановська, Н. Г. 
Нагайчук, С. О. 
Криниця, В. А. 
Красномовець, Нац. 
банк України, Ун-т 
банків. справи; За заг. 
ред. Н. В. Ткаченко. – 
Київ : УБС НБУ, 2015. 
– 667 с. (особистий 
внесок  - 3 д.а., 
відповідальний 
виконавець)
6.3. Цифрова 
економіка як 
ключовий тренд 
розвитку 
постіндустріального 
суспільства: 
монографія/ 
[авт.кол.]; за заг. 
редакцією Н.М. 
Пантєлєєвої. – К.: 
ДВНЗ «Університет 
банківсько справи», 
2019. – 299 с. 
 
7. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії 
(у разі співавторства - 
з фіксованим власним 
внеском);
7.1. Економіка та 
організація діяльності 
об’єднань 
підприємств: 
навчальний посібник/ 
Колектив авторів 



Криниця С.О., 
Плахотнікова М.В., 
Бєляєва С.С. за 
загальною редакцією 
к.е.н. Л.М. Чепурди. - 
К.: Професіонал, 
2005. - 272 с. 
 
8. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
 
8.1. Робота у складі 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Фінансова безпека» 
(м. Черкаси, 
Черкаський інститут 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
3-5 квітня 2019 р.).
 
9. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
9.1. Вищий 
навчальний заклад 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів зі 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування»
09.11.2018, СПК 
№ПК01597997\00934-
18 

66965 Руденко 
Микола 
Вікторович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
бакалавра, 
Сумський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 
Сумський 

національний 
аграрний 

університет, 

9 ГОД 9 
Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент 
та 
управлінський 
облік)

1. Кандидат 
економічних наук, 
08.00.04  «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)», диплом 
ДК № 066397 від 
31.05.2011 р., тема 
дисертації: 
«Організаційно-
економічні основи 
розвитку підприємств 
насіннєвої галузі в 
умовах ринкових 
трансформацій».
2. Доцент кафедри 
менеджменту та 



рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 066397, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента AД 
000432, 
виданий 

12.12.2017

інформаційних 
технологій, атестат АД 
№000432 від 
12.12.2017 р.
 3. Наукові публікації 
у періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
3.1. Kolodii S., 
Kochuma I., Marenych 
A., Rudenko M. 
Features of functioning 
national model of 
resource economics in 
Ukraine. Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice. 2018. Том 4, 
№ 27. С. 359–369.
3.2. Kolodii S., Gariaga 
L., Rudenko M.,  
Kolodii S. Econometric 
analysis of indicators of 
development of 
financial and real 
economic sectors. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. 
2019. Том 4, № 31. С. 
279-290.
3.3. Kropyvko M., 
Rudenko М., 
Kravchenko O. 
Estimation of 
digitalization 
investment projects in 
agricultural enterprises. 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. 
2020. Том 4, № 35. С. 
212-219.
4. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
4.1. Руденко М.В. 
Принципи 
цифровізації системи 
управління в 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
Черкаського 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
2019. № 2. С. 95–103.
4.2. Руденко М.В. 
Особливості 
формування 
механізму 
цифровізації 
управління в 
сільськогосподарських 
підприємствах. Вісник 
ЛНАУ. Серія 
«Економіка АПК». 
2019. № 26. С. 20–28.
4.3. Руденко М.В. 
Теоретичні підходи до 
цифровізації 
управління в 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Збірник наукових 



праць 
Білоцерківського 
національного 
аграрного 
університету 
«Економіка та 
управління АПК». 
2019. № 2. С.76–88.
4.4. Руденко М.В. 
Формування концепції 
ризик-менеджменту 
аграрних 
підприємств. Вісник 
Херсонського 
державного 
університету. 
Економічні науки. 
2017. № 26 (1). С. 171–
175.
4.5. Руденко М.В. 
Цифровізація 
економіки: нові 
можливості та 
перспективи. 
Економіка та держава. 
2018. № 11 С. 61–65.
4.6. Руденко М.В. 
Управління ризиками 
підприємств 
аграрного сектора./ 
Бізнес Інформ. 2018. 
№ 2. С. 313–318.
4.7. Руденко М.В. 
Еволюційні 
передумови 
цифровізації 
управлінських 
процесів. Вісник ОНУ. 
Серія Економіка. 
2018. Том 23. Вип. 
8(73). С. 118–122.
4.8. Руденко М.В. 
Економічна 
ефективність заходів з 
цифровізації в 
сільськогосподарських 
підприємствах. 
Фінансовий простір. 
2020. № 2 (38). С. 89–
99.
4.9. Руденко М.В. 
Економетричний 
аналіз впливу 
цифровізації 
економіки на 
розвиток аграрного 
виробництва. 
Економіка АПК. 2020. 
№ 4. С. 66–79.
4.10. Kochuma I., 
Rudenko M. 
Determinants of social 
policy in the formation 
of the human 
development 
institutional 
environment: 
management aspect. 
Financial space. 2020. 
№ 4(40). P. 9-22.
5. Монографії:
 5.1. Руденко М. В. 
Цифровізація 
сільськогосподарських 
підприємств та її 
економічна 
ефективність: 
монографія. Черкаси: 
Чабаненко Ю. А., 
2020. 342 с.
5.2. Колодій С. Ю., 



Руденко М. В. 
Синергетична 
концепція 
трансформації 
фінансового сектору 
економіки країни в 
умовах розвитку 
глобального 
інформаційного 
постіндустріального 
суспільства. 
Трансформаційні 
процеси у 
фінансовому секторі 
національної 
економіки: теорія, 
методологія та 
моделювання: 
монографія / авт. кол. 
за ред. д.е.н., 
професора О. І. 
Барановського. Київ: 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
2017. С. 414–470.
5.3. Руденко М. В., 
Криворучко В. О. 
Цифрове суспільство: 
трансформаційний 
потенціал основних 
соціальних інститутів. 
Цифрова економіка як 
ключовий тренд 
розвитку 
постіндустріального 
суспільства: 
монографія / за ред. 
Н. М. Пантєлєєвої, С. 
Ю. Колодія, М. А. 
Ребрика. Київ: ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи», 
2019. С. 161–176.
5.4. Rudenko M. V., 
Hariaha L. O. 
Evolutionary 
preconditions for the 
entrepreneurial activity 
digitalization. 
Innovative 
entrepreneurship: 
approach to facing 
relevant socio-
humanitarian and 
technological 
challenges: collective 
monograph / I. M. 
Riepina, V. V. 
Lavrenenko, L. A. 
Petrenko, G. O. 
Shvydanenko, etc. Lviv-
Toruń: liha-pres, 2019. 
С. 63–79. 
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
6.1. Керівник НДР - 
«Інноваційні 
технології управління 
підприємствами в 
умовах цифрової 
трансформації» 
(номер держ. 
реєстрації 
0120U100840) на 
2020-2022 рік.
 
7. Підвищення 
кваліфікації:



7.1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації 
Полтавського 
університету 
економіки та торгівлі, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, 
«Економіка 
підприємства», 12 
СПВ 056865 від 
03.02.2017.
7.2.Участь у програмі 
академічної 
мобільності 
викладачів  (Ерасмус 
+) у Вільнюській 
колегії, м. Вільнюс 
(Литва) – 2018 рік, у 
Краківському 
економічному 
університеті, м. Краків 
(Республіка Польща) 
– 2019 рік. (з видачею 
відповідних 
сертифікатів).

185959 Жежерун 
Юлія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021186, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
003031, 
виданий 

15.10.2019

8 ЗОД 4 УБС 
студія 
«Банківська 
система (рівень 
А)»

 1.Доцент кафедри 
фінансів та 
банківської справи 
(атестат доцента АД 
№003031 від 
15.10.2019 р.)
 
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1. Vovk V. Y.,  
Zhezherun Yu. V., 
Kostohryz V. G.  (2019) 
Bank lending to small 
and medium-sized 
enterprises: the 
experience of Ukraine 
and Poland. The 
bulletin of the national 
academy of sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan. Volume 2 
(378): 70-78. DOI: 
10.32014/2019.2518-
1467.42 (Web of 
Science).
2.2. Vovk V., Zhezherun 
Yu., Bilovodska O., 
Babenko V., Biriukova 
A. (2020) Financial 
Monitoring in the Bank 
as a Market Instrument 
in the Conditions of 
Innovative 
Development and 
Digitalization of 
Economy: Management 
and Legal Aspects of the 
Risk-Based Approach. 
International Journal of 
Industrial Engineering 
& Production Research, 
Vol. 31, No. 4: 559-570. 
DOI: 
10.22068/ijiepr.31.4.559
(Scopus).
2.3. Kuzmynchuk N., 
Kutsenko Т., 
Terovanesova О., 
Zhezherun Yu. (2020) 
MOTIVATION OF THE 



BANKING SECTOR 
EMPLOYEES IN THE 
CONTEXT OF THEIR 
VALUE 
ORIENTATIONS. 
Financial and credit 
activity problems of 
theory and practice. Vol 
3, No 34. DOI: 
10.18371/fcaptp.v3i34.2
15410 (Web of Science).
2.4. Vovk V., Zhezherun 
Yu., Gudz L., Perederii 
O. Innovative 
Instruments and Legal 
Mechanisms of Bank 
Capitalization: National 
Features and World 
Trends. Journal of 
Optimization in 
Industrial Engineering 
(JOIE). Vol.14, Issue 1, 
Winter & Spring 2021, 
191-198. DOI: 
10.22094/JOIE.2020.67
7865 (Scopus). 
 
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Жежерун Ю.В. 
Банківське 
кредитування 
фізичних осіб в 
Україні: сучасний стан 
та перспективи 
розвитку. Електронне 
наукове фахове 
видання міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір»,  2019, № 2 
(34). С. 41–50. URL: 
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/index.php/fp/article
/view/693/767. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.2(34).2019.178495.

3.2. Zhezherun Y. V., 
Pidkuiko M.I.  Bank 
lending to 
environmentally 
friendly business in 
Ukraine. The 
international scientific 
and practical journal 
«Financial Space», 
2019, № 4 (36). PP. 
73–80. URL: 
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/index.php/fp/article
/view/731/829. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(36).2019.190211.  
3.3. Жежерун Ю.В. 
Формування резервів 
за кредитними 
операціями 
вітчизняних банків. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір»,  2018, № 1 
(29). С. 24–29. 
https://fp.cibs.ubs.edu.



ua/ 
files/1801/18zjvovb.pdf.
3.4. Жежерун Ю.В., 
Лущан В.О. 
Застосування 
кризових індикаторів 
в антикризовому 
управлінні в банку. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», 2017, 
Вип. 24. Ч.2. С. 64–68. 
URL: 
http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/jou
rnal/2017/24-2-
2017/16.pdf.
3.5. Жежерун Ю.В. 
Міжнародний досвід 
банківського 
кредитування малого і 
середнього 
підприємництва. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір», 2017, № 1 
(25). С. 27-32. URL: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a/files/1701/17zjvisp.pd
f .
 
4. Монографії: 
4.1. Zhezherun Yu.  
Problems and prospects 
for development of 
bank lending to the 
agricultural sector of 
the ukrainian economy. 
Social and legal aspects 
of the development of 
civil society institutions: 
collective monograph. 
Part I. Warsaw: BMT 
Erida Sp.z o.o., 2019. 
536 p.  Р. 354–367. 
ISBN 978-83-950153-7-
3.
4.2. Жежерун Ю.В. 
Форми взаємодії 
банків з Fintech. 
Управління 
комерціалізацією 
інноваційної 
продукції: монографія 
/ За заг. ред. д. е. н., 
проф. С. М. 
Ілляшенка, д. е. н., 
доц. О. А. 
Біловодської. Суми: 
Триторія, 2019. C. 60–
91.
4.3. Жежерун Ю.В., 
Бартош О.М. 
Банківське 
кредитування малого 
бізнесу аграрного 
сектору економіки 
України. 
Gesellschaftsrechtliche 
Transformationen von 
wirtschaftlichen 
Systemen in den Zeiten 
der Neo-
Industrialisierung: 
Collective monograph. 



Verlag SWG imex 
GmbH, Nuremberg, 
Germany, 2020. P. 
418–430.
4.4. Vovk V., Zhezherun 
Yu. Risk-based 
approach to the 
formation of the 
financial monitoring 
system in Ukrainian 
banks. Risk-based 
approach to combating 
money laundering: 
monograph / ed. by R. 
Pukala, PhD 
(Economics) and I.M. 
Chmutova, D. Sc. 
(Economics). Poland: 
Publishing House of the 
Bronislaw Markiewicz 
State Higher School of 
Technology and 
Economics in Jaroslaw, 
2020. Р. 67-80.
 
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми: 
5.1. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Цифрова економіка: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи 
розвитку» № ДР 
0117U003836 
(01.01.2018–
31.12.2020 рр.).
 
6. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
6.1.  Мендоса Я. 
Особливості 
банківської 
конкуренції в умовах 
цифровізації 
економіки// Диплом  
ІІ ступеня І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(ДВНЗ «УБС», лютий 
2019 р.).
6.2.  Робота у складі 
апеляційної комісії ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(2017 р., м. Ірпінь).
6.3. Робота у складі 
членів журі І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(ДВНЗ «УБС», 2014–
2019 рр.).
 
7. Наукове 



консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
7.1. Наукове 
консультування АКБ 
«ІНДУСТРІАЛБАНК» 
(з вересня 2017 р. по 
теперішній час).
 
8. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
8.1. Закордонне 
стажування 90 годин 
«Educarion, science, 
business in quality 
training of economic 
specialists» (13-16 
листопала 2020 р., 
Румунія).
8.2. Сертифікат про 
участь в Онлайн-
лекторії НБУ (25-
27.05.2020 р.) - 15,5 
год. 
8.3. Сертифікат про 
проходження 
освітнього онлайн-
проекту для 
викладачів «Курс 
Power Point» - 8 год.
8.4. Сертифікат НБУ 
про навчання за 
курсом «Тенденції та 
новації регулювання 
фінансового сектору в 
Україні» (22 жовтня 
2020 р.) - 5 год.
8.5. Сертифікат про 
проходження 
освітнього онлайн-
проекту для 
викладачів 
«Інноваційні підходи 
до організації 
дистанційного 
навчання» (3-7 серпня 
2020 р.) - 14 год.
8.6. Сертификат об 
участии в серии 
онлайн-семинаров 
WoS «Практические 
рекомендации по 
публикации в 
международных 
журналах» (14-29 
апреля 2020 г.) - 3 год.
8.7. Сертифікат НБУ 
«Економічний 
експрес» (27 лютого 
2020 р.) - 3,5 год.
8.8. Сертифікат НБУ 
про участь в семінарі 
на тему «Практичні 
аспекти оцінки 
банківських ризиків» 
(17-18 жовтня 2019 р.) 
- 15,5 год.
8.9. Сертифікат 
відкритої 
дистанційної школи 
дистанційної освіти 
(Харків, 21 серпня 
2017 р.) - 40 годин.

16380 Гаряга Леся 
Олегівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 

13 ЗОД 5 УБС 
студія 
«Лідерство та 
командна 
робота» 

1. Доцент кафедри 
фінансів та кредиту,  
атестат 12ДЦ № 
035388 від 31.05.2013.
 



заклад 
"Українська 

академія 
банківської 

справи 
Національного 

банку 
України", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050105 
Банківська 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056315, 

виданий 
16.12.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

035388, 
виданий 

31.05.2013

2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
2.1. Gariaga L. 
Econometric analysis of 
indicators of 
development of 
financial and real 
economic sectors / S. 
Kolodii, L. Gariaga, М. 
Rudenko, S. Kolodii // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2019. – Том 4, № 31. – 
С. 279-290 (WoS).
 
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Гаряга Л.О. 
Інституціональне 
регулювання 
згладжування 
фіскальних 
дисбалансів / С.Ю. 
Колодій, Л.О. Гаряга 
// Фінансовий простір. 
– 2019. – № 4 (36). – 
С. 110-123. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(36).2019.190242.

3.2. Гаряга Л.О. 
Концептуальні 
підходи до 
забезпечення 
збалансованості 
фінансових ресурсів 
держави / С.Ю. 
Колодій, Л.О. Гаряга, 
І.Ю. Кочума // Вісник 
Університету 
банківської справи. – 
2019. – № 2-3 (35-36). 
– С. 12-21.
3.3. Гаряга Л.О. 
Фінансова безпека 
банківської діяльності 
в умовах цифровізації 
/ Л.О. Гаряга, Р.Р. 
Куліш // Проблеми 
економіки. – 2019. – 
№4. – C. 163–171. DOI: 
https://doi.org/10.3298
3/2222-0712-2019-4-
163-171.
3.4. Гаряга Л.О. 
Розвиток фінансового 
ринку в умовах 
цифровізації 
економіки / Л.О. 
Гаряга // Бізнес 
Інформ. – 2018. – № 
11. – C. 388-393.
3.5. Гаряга Л.О. 
Управління 
кредитним портфелем 
у контексті 
реформування 
банківської системи 
України 
[Електронний ресурс] 



/ Л.О. Гаряга // 
Ефективна економіка. 
– 2016. – № 10. – 
Режим доступу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5192.
 
4. Монографії:
4.1. Innovative 
entrepreneurship: 
approach to facing 
relevant socio-
humanitarian and 
technological 
challenges: collective 
monograph / I. M. 
Riepina, V. V. 
Lavrenenko, L. A. 
Petrenko, G. O. 
Shvydanenko, etc. –  
Lviv-Toruń: liha-pres, 
2019. – 204 p. 
(особистий внесок: 
розділ 4)
 
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
5.1. Куліш Р.Р., 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціалізації 
«Фінансова безпека»  
(диплом І ступеня ІІ 
етап).  Тема: 
«Фінансова безпека 
банку в умовах 
цифровізації 
економіки».
 
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем».
 
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)
7.1. Семінар НБУ 
«Практичні аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики», 12-13 
листопада 2020 р., 
сертифікат (6 год.)
7.2. Семінар НБУ 
«Тенденції та новації 
регулювання 
фінансового сектору в 
Україні», 22-23 
жовтня 2020 р., 
сертифікат (7 год.)
7.3. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів Вищого 



навчального закладу 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі»,
Курси ПК за темами 
«Освітня європейська 
інтеграція», «Сучасні 
методики викладання 
дисциплін «Гроші і 
кредит», «Ринок 
небанківських 
фінансових установ»«, 
«Традиційні та 
інноваційні технології 
навчання», 
«Особливості 
технологій 
дистанційного 
навчання», «Сучасні 
методи активізації 
самостійної роботи 
студентів», «Сучасні 
засоби перевірки 
знань студентів», 
свідоцтво 12СПВ № 
142228 від 27.02.2015 
(108 год.).

60814 Кукса 
Валентина 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

050101 
Економічна 

теорія, Диплом 
кандидата наук 

ДK 062211, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034379, 
виданий 

01.03.2013

13 ГОД 10 
Маркетинг 
(рівень А)

1. Доцент кафедри 
економічної теорії 
(атестат доцента 12 
ДЦ № 034379 від 
01.03.2013).
 
2.    Наукові публікації 
у наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Кукса В.М. Стан та 
напрями покращення 
інвестиційної 
привабливості 
Черкаського регіону / 
В.М. Кукса// 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2015 – № 2 (19) – C. 
233-240.
2.2. Кукса В. М. 
Формування та 
позиціонування 
бренду «України» у 
світовому просторі / 
В.М. Кукса // 
Фінансовий простір 
2017. – № 2. – С. 26-
31. 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a/files/1702/17kvmusp.
pdf
2.3. Кукса В. М. 
Формування бренду 
міст України як 
необхідна складова їх 
розвитку / В.М. Кукса 
// Електронне наукове 
видання міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». – 2018. – № 
3.  – С. 110-117.
2.4. Кукса В. М. 
Економіка спільного 
споживання – нова 
система цінностей та 
довіри / В.М. Кукса // 
Електронне наукове 



видання міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». – 2018. – № 
2. – С.71-77.
2.5.Кукса В.М., Полях 
К.В. Управління 
персоналом: нові 
тенденції та загрози 
/В.М. Кукса, К.В. 
Полях // Електронне 
наукове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». – 2020. – № 
1. (37). – С. 91-101.
 
3.Монографії:
3.1. Мотриченко В.М. 
Аналіз ефективності 
залучення і 
використання 
інвестиційних 
ресурсів  регіону 
/Розділ 7. п.7.2, п. 
7.3.// Підвищення 
соціально-
економічної 
ефективності розвитку 
регіону : монографія / 
авт.. кол.;за ред.. д-ра 
екон. наук, проф. Р.Ф. 
Пустовійта. – К.: УБС 
НБУ, 2015. – С. 266-
285.
3.2.Кукса В. М. 
Енергоефективність 
України та 
Черкаського регіону / 
В.М. Кукса // 
Проблеми сталого 
розвитку суспільства: 
погляд очима різних 
поколінь: монографія 
/ [за ред. О. Ю. 
Березіної, Ю. В. 
Ткаченко]; 
Національна мережа 
ВНЗ-партнерів 
спільного Проекту ЄС 
/ ПРООН «Місцевий 
розвиток, 
орієнтований на 
громаду»; Черкаський 
державний 
технологічний 
університет. – 
Черкаси : Видавець 
«Чабаненко Ю.А.», 
2016. – 706 с. – С. 616-
626.
3.3.-Boguslavska S. 
Gunko V., Kravchenko 
O., Kuksa V. Features of 
sharing economy 
development in modern 
conditions/ S. 
Boguslavska, V. Gunko, 
O. Kravchenko, V.  
Kuksa // 
Organizational-
economic mechanism of 
management innovative 
development of 
economic entities: 
collective monograph 
ву М. Bezpartochnyi. – 
Higher School of Social 
and Economic in 
Przeworsk. –  Poland, 



2019. –  part ІІ. – 354-
366 р.
 
4. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
 
4.1. Лісова Анна 
Василівна, 
Михайленко Катерина 
Ігорівна (ІІ етап 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Світове 
господарство», м. 
Київ, 22 березня 2017 
р., Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана, 
почесні грамоти «За 
високий рівень 
наукового 
дослідження теми»);
4.2. Тетченко Вікторія 
Володимирівна, 
Ткаченко Дарія 
Василівна (І етап 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
спеціальності 
«Маркетинг», ЧННУ 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи»,  
Диплом ІІ ступеня)
4.3. Підкуйко Марина 
– ІІ місце, Сидоренко 
Тетяна, Рясько Росіна 
– ІІІ місце (I етап 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Міжнародна 
економіка», 2017-2018 
рр., ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»).
4.4. Бєлошапка Інна – 
ІІІ місце ( етап 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Міжнародної 
економіки», 2018-
2019 рр., ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи» ).
4.5. Робота у складі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади з 
дисципліни 
«Міжнародна 
економіка» в режимі 
он-лайн 2018/2019 
н.р. на базі Інституту 
банківських 
технологій та бізнесу, 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи»  
(ІІ туру I етапу, 
15.02.2019 р.)
4.6. робота у складі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
«Менеджмент 
організацій і 
адміністрування за 
видами економічної 
діяльності» (II туру І 
етапу, 21 лютого 2020 
року, ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи» )
 
5. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
5.1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів 
Полтавського 
університету 
економіки та торгівлі, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, зі 
спеціальності 073 
«Менеджмент», ПК 
01597997100957-18 від 
16 листопада 2018 
(108  год.).
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Всеукраїнської 
громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем».

60476 Кочума Інна 
Юріївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Українська 

академія 
банківської 
справи, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050105 
Банківська 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 035081, 

виданий 
08.06.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021200, 
виданий 

23.12.2008

32 ГОД 2 
Макроекономі
ка та 
Мікроекономік
а (рівень А)

1. Доцент кафедри 
економічної теорії 
(атестат доцента 12 
ДЦ № 021200 від 
23.12.2008).
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
2.1.  Kochuma I. 
Features of functioning 
national model of 
resource economics in 
Ukraine / S. Kolodii, I. 
Kochuma, A. Marenych, 
М. Rudenko // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 



теорії та практики. – 
2018. – Том 4, № 27. – 
С. 359–369. (WoS)
 
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Кочума І.Ю. До 
питання про 
взаємозв’язок 
людського розвитку та 
ефективності 
використання 
трудового потенціалу 
/ І.Ю.  Кочума // 
Фінансовий простір. – 
2016. – № 1. – С.102-
111.
3.2. Kochuma I.Y. 
Motivation factors of 
labour productivity in 
Ukraine  / I.Y. 
Kochuma // Ринок 
праці та зайнятість 
населення. – 4(57). – 
2018. – С. 32-37.
3.3. Кочума І.Ю. 
Продуктивність праці 
в Україні: 
мотиваційний аспект 
/ І.Ю.  Кочума // 
Вісник Університету 
банківської справи. – 
2018. – №1(31). – 122-
133.
3.4. Концептуальні 
підходи до 
забезпечення 
збалансованості 
фінансових ресурсів 
держави / І.Ю. 
Кочума, С.Ю. Колодій, 
Л.О. Гаряга // Вісник 
Університету 
банківської справи. 
№2-3- (35-36). – С. 12-
23.
3.5. Kochumа I.Y. 
Determinants of Social 
Policy in the  Formation 
of the Human 
Developmrnt’s 
Institutional 
Environment: 
Management  Aspect 
//I.Y. Kochuma, M.V. 
Rudenko // 
Фінансовий простір. – 
2020.  - № 4. - С. 8-19.
4. Монографії:
4.1. Kochuma I.Y. 
Вертикальна 
інтеграція як чинник 
підвищення 
інноваційності та 
продуктивності 
вітчизняного АПК / 
Determinants of 
Innоvation and 
Investment 
Development of Multi-
Branch 
Entrepreneurship, 
Tourism and 
Hospitality Industry : 
Collective monograph, / 
V. Yatsenko, S. Pasieka, 
O. Yatsenko and others: 



[Ed by Doctor of 
Economic Sciences, 
Prof. Yatsenko V.M.]. 
Nurenberg: Verlag SWG 
imex GmbH, Germany. 
2019. – (С. 30-46).
 
5. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента
5.1. Опонування 
дисертаційного 
дослідження: 
Кирилюка В.В. 
«Соціальна 
згуртованість і 
соціальний капітал: 
взаємодія та шляхи 
розвитку» 08.00.07 – 
«Демографія, 
економіка праці, 
соціальна економіка і 
політика» Україна, м. 
Київ, , спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.006.03 ДВНЗ 
«Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана» (19 
грудня 2018 р.)
5.2.Член разової 
спеціалізованої ради 
СВР ДФ 26.883.007 на 
здобуття ступеня 
доктора філософії з 
галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» за 
спеціальністю 051 
«Економіка» 
Березинець А. В. 
«Інституційні засади 
соціальної політики 
України в умовах 
європейської 
інтеграції».
 
6. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
6.1. Мандоліна Т.М. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Гендерні 
дослідження» 
(диплом ІІІ ступеня ІІ 
етап), 2016 р. Тема 
«Гендерні аспекти 
організації 
менеджменту в 
Україні»
6.2. Пилипенко В.О., 
Курченко А.В. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент 
організацій» (І місце, І 
етап), 2019 р. 
«Мотивація праці у 
системі управління 
людськими ресурсами 



в ІТ-компанії».
 
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, участь у 
журі олімпіад
Член журі 3-го етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
економіки, 2017р., 
2018 р.
Керівництво 
школярем, що посів І 
місце на IV етапі 
Всеукраїнської 
учнівській олімпіаді з 
економіки
 
8. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Голова Громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем»
 
9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування ТОВ 
«АВТОТЕХПРОМ» 
(2016-2019 рр.).
10. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
10.1. Семінар-тренінг 
«Методи і технології 
ефективної передачі 
інформації при 
навчанні дорослих». 
Сертифікат  КІ 
34716922/000260-17 
від 20.11.2017 (72 год.).
10.2. Стажування на 
ПСП “НЬЮТОН”2019 
р. (90 год).
12.3. ВНЗУ 
Полтавський 
університет економіки 
та торгівлі, сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
«Інноваційні 
технології організації 
змішаного та 
дистанційного 
навчання» на 
прикладі дисципліни 
«Економічна теорія» 
(Сертифікат  
ПК01597997\00200-
3021 від 21.02.2021 р.) 
(30 год.)

1097 Касярум 
Ярослав 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

4 ГОД 3 
Статистика

1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 



імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019559, 
виданий 

14.02.2014

спеціальність: 
«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
 
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72 
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a
2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35

1097 Касярум 
Ярослав 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 

4 ГОД 1 Вища 
математика 

1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 



Хмельницьког
о, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
080101 

Математика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 019559, 

виданий 
14.02.2014

«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
 
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72 
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a
2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35

27809 Маренич 
Анатолій 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
інженерно-

економічний 
інститут, рік 
закінчення: 

24 ГОД 5 
Економіко-
математичні 
методи та 
моделі

1. Доцент кафедри 
економічної теорії та 
міжнародної 
економіки, атестат 02 
ДЦ № 000410 від 
24.12.2003.
2. Наукові публікації у 



1991, 
спеціальність: 
1738 ОМОЕІ, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010654, 
виданий 

30.05.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000410, 
виданий 

24.12.2003

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WebofScience
2.1 А. Marenych, М. 
Features of functioning 
national model of 
resource economics in 
Ukraine / S. Kolodii, I. 
Kochuma, A. Marenych, 
М. Rudenko // 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2018. – Том 4, № 27. – 
С. 359–369. (WoS)
2.2 Nelia Nagaichuk, 
Olena Shabanova, 
Natalia Tretiak, 
Anatoliy Marenych, and 
Hanna Chepeliuk 
Management of 
changes in the 
insurance industry in 
the conditions of 
climate crisis // E3S 
Web Conf. (volume 166) 
13006 (2020) DOI:  
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/202016613006
/[Електронний 
ресурс] // Режим 
доступу: 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2020/26/
e3sconf_icsf2020_1300
6/e3sconf_icsf2020_13
006.html (Scopus)
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Маренич А. І. 
Інвестиційна політика 
в стратегії розвитку 
регіону / А. І. 
Маренич, Пилипенко 
В.О. // Фінансовий 
простір. – 2018. - № 3. 
– С. 42-46.
3.2 Маренич А., 
Ткаченко Ю. 
Управлінські аспекти 
запобігання мобінгу у 
трудових колективах, 
Фінансовий простір, 
(4(40), с. 179-188.doi: 
10.18371/fp.4(40).2020.
221738.
4. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
4.1 Курченко А. В. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент» - (ІІ 
місце, І етап), 2018 р.
4.2 Ткаченко Ю.П. 
Всеукраїнський 



конкурс студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Менеджмент» - (І 
місце, І етап), 2020 р.
5. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем»
6. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування 
Черкаська дирекція 
АТ «Укрпошта» (2017-
2020 рр.)
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
7.1. ВНЗУ 
Полтавський 
університет економіки 
та торгівлі, сертифікат 
про підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Розвиток 
управлінської 
компетентності» на 
прикладі дисципліни 
«Економіко-
математичні методи і 
моделі» (30 годин)  
ПК01597997\00228-
2021 від 27.02.2021.,  
реєстраційний номер 
№ 00228.
7.2. Стажування в 
Черкаській дирекції 
АТ «Укрпошта» 2021 
р. (90 год).

308680 Авраменко 
Олександр 
Леонідович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

3 ГОД 7 Правове 
забезпечення 
діяльності 
суб’єктів 
господарюванн
я

1. Національна 
академія внутрішніх 
справ України 
«Правознавство», 
кваліфікація юрист, 
МВ №10007187 від 26 
червня 2001 р.
2. Національна 
академія внутрішніх 
справ України 
«Правознавство», 
кваліфікація юрист, 
МВ №10016658 від 16 
жовтня 2004 р.
3. Кандидат 
юридичних наук, 
12.00.09 
«Кримінальний 
процес та 
криміналістика; 
судова експертиза; 
оперативно-
розшукова діяльність» 
ДК № 002839 від 
22.12.2011р.
 
4. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 



України:
4.1. Авраменко О.Л., 
Чабанюк В.Д. 
Кваліфікація сучасних 
виявів доведення до 
самогубства. 
Актуальні проблеми 
Кримінального права: 
матеріали Х 
Всеукраїнської 
науково-теоретичної 
конференції правові 
читання (м. Київ, 22 
листопада 2019 р.). 
Київ, Національна 
академія внутрішніх 
справ, 2019. С. 150-
152.
4.2. Авраменко О.Л., 
Лисак М.О. 
Процедура 
розслідування 
кримінальних 
проступків/ О.Л. 
Авраменко, М.О. 
Лисак // Травневі 
правові читання: 
Матеріали  
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Черкаси, 07 травня 
2020 року) Черкаси, 
2020. С. 382-383.
4.3. Авраменко О.Л., 
Заєленчець О.С. 
Розвиток психології в 
контексті оперативно-
розшукової діяльності 
/ О.Л. Авраменко, 
М.О. Лисак // 
Травневі правові 
читання: Матеріали  
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Черкаси, 07 травня 
2020 року) Черкаси, 
2020. С. 372-374.
5. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
 
5.1.Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації 
Полтавського 
університету 
економіки та торгівлі, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації за 
спеціальністю 081 
«Право» № ПК 
01597997/01834-19 від 
18.10.2019 р.

51494 Гончаренко 
Олена 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 030976, 
виданий 

20 ГОД 8 
Бухгалтерськи
й облік 

1.      Доцент кафедри 
обліку, аналізу та 
аудиту, атестат 
доцента 12 ДЦ № 
020842 від 23.12.2008 
р.
2.  Наукові публікації 
у періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WebofScience



15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020842, 
виданий 

23.12.2008

2.1              Ostapiuk 
N.A., Goncharenko 
O.О., Lukianets O.V. 
Constructiveness of 
accounting principles 
system // Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice. Collection of 
scientific papers 
University of banking, 
Kharkiv institute Vol 3, 
No 26 (2018) – 219-226
2.2.            Гончаренко 
О.О. Лук’янець 
О.В.,Оцінка 
придатності звітності 
кредитних спілок в 
реалізації 
пруденційного 
нагляду. 
Міжнародний журнал 
«Sciences of Europe» 
(Praha, Czech Republic) 
Vol. 3 No 50 (2020) С. 
15-20. URL: 
http://european-
science.org/nkcpage/re
gister/  (Index 
Copernicus). (0,542 
д.а.)
3.            Наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1.     Гончаренко О. 
Особливості 
організації технології 
бухгалтерського 
обліку в небанківських 
фінансово-кредитних 
установах Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім.. В.І. 
Вернадського. Серія 
«Економіка і 
управління». 2020. 
Том 31(70). № 1 С. 221-
230 DOI: 
https://doi.org/10.3283
8/2523-4803/70-1-38 
(Index Copernicus) (1 
д.а)
3.2.     Гончаренко 
О.О., Лук’янець О.В. 
Організація роботи 
облікового персоналу 
небанківських 
фінансово-кредитних 
установ: основні 
вимоги та регламенти 
// Причорноморські 
економічні студії. 
Науковий журнал. - 
ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2019 – 
Випуск 46-2- С. 106-
113 DOI: 
https://doi.org/10.3284
3/bses.46-40
3.3.     Гончаренко О. 
Формування та 
реалізація облікової 
політики 
небанківських 



фінансово-кредитних 
установ // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім.. В.І. 
Вернадського. Серія 
«Економіка і 
управління». – 2019. – 
Том 30(69). № 3 – с. 
176-184  
http://www.econ.verna
dskyjournals.in.ua/jour
nals/2019/30_69_3/30
.pdf
3.4.      Гончаренко О. 
Форми організації 
бухгалтерського 
обліку в небанківських 
фінансово-кредитних 
установах: аналіз 
альтернатив // Вісник 
Одеського 
національного 
університету. Серія: 
Економіка. – 2019. - т. 
24 (74). – С.114-119 
URL: 
http://www.visnyk-
onu.od.ua/journal/201
9_24_1/25.pdf
3.5.     Гончаренко 
О.О., Лук’янець О.В. 
Розвиток організації 
техніки і технології 
ведення 
бухгалтерського 
обліку в небанківських 
фінансово-кредитних 
установах // 
Електронний науково-
практичний журнал 
«Інфраструктура 
ринку» ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій», 2019 – 
Випуск 30. – С. 486 – 
494 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/201
9/30_2019_ukr/76.pdf
4. Монографії:
4.1.            Науково-
методологічні засади 
обліково-
аналітичного та 
фінансово-
інвестиційного 
забезпечення сталого 
розвитку суб’єктів 
господарювання: 
Колективна 
монографія 
присвячена 25-річчю 
кафедри обліку і 
оподаткування / за 
заг. ред. д. е. н., доц. 
Сокола О.Г. – 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 2020. 
268 с. (українською та 
англійською мовами) 
(Гончаренко О.О., 
Лук’янець О.В. Розділ. 
5 Звітність 
небанківських 
фінансово-кредитних 
установ як інструмент 
пруденційного 
нагляду ринку 



мікрокредитування. С. 
236-248) (0,75 д.а.)
4.2.            Гончаренко 
О.О. Бухгалтерський 
облік у небанківських 
фінансово-кредитних 
установах: теорія, 
методологія та 
організація : 
монографія / О.О. 
Гончаренко. – Харків : 
СГ НТМ «Новий 
курс», 2019. – 448 с. 
26,04 друк. арк.
5. Навчальні 
посібники:
5.1. Гончаренко О.О. 
Особливості обліку в 
небанківських 
фінансових установах: 
навч. посібник / О.О. 
Гончаренко, Г.М. 
Лютова. К.: УБС НБУ, 
2013. – 351 с.
5.2. Гончаренко О.О., 
Саюн А.О., Рогова 
Н.В., Давидюк Т.В. 
Управлінський облік: 
навч. посібник / О.О. 
Гончаренко, Т.В. 
Давидюк, А.О.Саюн, 
Н.В. Рогова К.: УБС 
НБУ, 2014. - 432 с. 
(Гриф МОНУ, Лист № 
1/11-18675 від 3 грудня 
2013 р.) С. 11-126
6. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
6.1. Житомирський 
державний 
технологічний 
університет, 
Житомирська наукова 
бухгалтерська школа, 
Інститут обліку і 
фінансів, ДП «Статус-
Житомир» Семінар з 
підвищення 
педагогічної 
майстерності 
«Методика 
викладання облікових 
дисциплін», 09-
10.11.2011 р.
 6.2. Краківський 
економічний 
університет, кафедра 
обліку (Katedra 
Rachunkowosci) (120 
год), (термін 
стажування: 16-
30.05.2016 р.) 
Сертифікат про 
проходження 
стажування від 
30.05.2016.

168680 Харченко 
Анатолій 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
банківський 

інститут 
Української 

академії 
банківської 

справи 
Національного 
банку України, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

11 ГОД 4 Фінанси 
(рівень А - 
Фінанси, гроші 
та кредит)

1.          Доцент 
кафедри фінансів та 
банківської справи, 
(атестат доцента від 
20.06.2019 р. АД № 
002604)
2.          Наукові 
публікації у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Харченко А.М. 
Моделювання 



050104 
Фiнанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 032503, 

виданий 
15.12.2015, 

Атестат 
доцента AД 

002604, 
виданий 

20.06.2019

роздрібного 
кредитного продукту 
на основі життєвого 
циклу клієнта / А.М. 
Харченко, Н.В. 
Ткаченко // Науковий 
вісник Полісся, 2016. 
– №4. – С. 283 – 292. 
(WoS)
2.2. Харченко А.М. 
Моніторинг 
проблемної 
заборгованості у 
роздрібному 
банківському 
кредитуванні / Н. В. 
Ткаченко, А.М. 
Харченко // 
Інноваційна 
економіка. – 2015. – 
№1. – С. 170-175.
2.3. Харченко А.М., 
Шабанова О. В., 
Черкашина К. Ф. 
Науково-методичний 
підхід до визначення 
оптимальної 
структури портфеля 
роздрібних кредитів 
банку // Збірник 
наукових праць 
«Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики». – 
2017. - №1 (22). –  С. 
33-40.(WoS)
2.4. Харченко А.М. 
Кредитний портфель 
банків України: 
аналіз, фактори, 
тенденції / А.М. 
Харченко // Вісник 
Університету 
банківської справи. – 
2020. – №2 (38). – С. 
54-61
3.          Монографії:
3.1. Моделювання 
процесів інвестування 
капіталу : Монографія 
/ О.Г Харічкін, А.М. 
Харченко. – Черкаси. 
Видавець Чабаненко 
Ю. А., 2009. – 192 с. – 
С. 29–52; 116–133; 
146–170.
3.2. Розвиток 
фінансових відносин в 
Україні : монографія 
авт. кол. ; за наук. ред. 
д-ра екон. наук, проф. 
Р.Ф. Пустовійта і канд. 
екон. наук, доц. Л.С. 
Мартюшевої. – К. : 
УБС НБУ, 2012. – 314 
с. – С. 191–214.
3.3. Харченко А. М. 
Банківське 
регулювання та 
нагляд як функції 
центрального банку / 
А. М. Харченко // 
Трансформація 
фінансового 
посередництва в 
сучасній економіці : 
монографія /кол. авт. 
; за заг.  Ред. Д-ра 
екон. Наук, проф. Н. 
В. Ткаченко. – К. : УБС 
НБУ, 2015. – С. 244- 
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4.          Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти 
4.1. Харічкін О Г., 
Харченко А. М., Білий 
Л. А. Практикум з 
інвестиційного 
моделювання і 
проектування : 
навчальний посібник 
/ О. Г. Харічкін, А. М. 
Харченко, Л. А. Білий. 
– Київ : УБС НБУ, 
2009. – 221 с. (Гриф 
МОНУ лист № 1/11-
10736 від 30.12.09 р.).
5.          Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
/III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів
5.1. Керівництво 
школярем, що посів І 
місце на ІІІ етапі 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
економіки у 
2019/2020 н.р. 
(Охрімчук В.Р.)
6.          Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)
6.1. Київський 
національний 
економічний  
університет ім. В. 
Гетьмана, Центр 
післядипломної 
освіти, Підвищення 
кваліфікації за 
спеціальністю 
«Фінанси і кредит», 
22.02.2013. СПК № 
248178
6.2. Вищий 
навчальний заклад 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів зі 
спеціальності  072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
26.10.2018, СПК № 
ПК 01597997\00909-
18
6.3.Базовий тренінг з 
інфомедійної 
грамотност від IREX ( 
Україна). (21-22 
жовтня 2019 р. - 20 
год.)
6.4. Курс серії 
тренінгів: 



інтерактивні методи 
навчання в освітньому 
процесі, онлайн 
інструменти в 
освітньому процесі, 
діалогові комунікації в 
освіті, методологія 
інтеграції 
інфомедійної 
грамотності в 
навчальний процес.  
IREX (Україна) та 
АУП (листопад-
грудень 2019 р. - 50 
год.) 
6.5. Курс «Науково-
методичні засади 
впровадження 
фінансової 
грамотності в освітній 
процес закладів 
загальної середньої та 
професійної освіти: 
інноваційні методи 
викладання 
оновленого змісту 
курсу «Фінансова 
грамотність». ФГВФО 
та діловий клуб 
«Партнер» (12-13 
грудня 2019 р. -  14 
год.)
6.6. Тренінг за темою 
«Формування 
компетентності 
підприємливості у 
сучасному закладі 
освіти». КІНТ та 
КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана (15.01-
17.01.2020 р. - 24 год.)
6.7. Курс освітнього 
лекторія для 
викладачів закладів 
вищої освіти « 
Економічний 
експрес». НБУ (27 
лютого 2020 р.) 
6.8. Курс «Тенденції 
та новації 
регулювання 
фінансового сектору в 
Україні». НБУ (22 
жовтня 2020 р.)

335087 Нагайчук 
Неля 
Григорівна

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040159, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
026952, 
виданий 

20.11.2011

22 ГОД 12 
Страхування

1. Доцент кафедри 
фінансів (атестат 
доцента 12 ДЦ № 
026952 від 20.01.2011).
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.1. Nagaichuk N. 
Transformation of 
financial 
intermediation in the 
context of spread of 
digital trends / N. 
Pantielieieva, S. 
Zaporozhets, N. 
Nagaichuk, O. Bartosh 
// Bulletin of National 
Academy of Sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan. – Volume 
3, Number 379 (2019), 
144 – 152.
1.2. Nelia Nagaichuk, 



Olena Shabanova, 
Natalia Tretiak, 
Anatoliy Marenych, and 
Hanna Chepeliuk 
Management of 
changes in the 
insurance industry in 
the conditions of 
climate crisis // E3S 
Web Conf. (volume 166) 
13006 (2020) DOI:  
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/202016613006
/
1.3. Achimovich, D.; 
Nagaichuk, N. Current 
Trends of Insurance of 
Agricultural Risks in 
Ukraine. fp 2019, 9-20.
1.4. Nelіa Nagaichuk, 
Olena Shabanova, 
Vladislava Didenko  
Climate change: new 
challenges in insurance 
risk management // 
Фінансовий простір. – 
2019. - №4(36) DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(36).2019.190219
1.5. Нагайчук Н.Г. 
Страхування в системі 
управління кібер-
ризиками 
підприємства в умовах 
цифрової економіки / 
Н.Г. Нагайчук, Н.М. 
Третяк, О.М. Ткаленко 
// Фінансовий простір. 
– № 1 (33). – 2019. – 
С.97-111.
1.6. Нагайчук Н.Г. 
Фінансова безпека і 
стійкість страховика: 
порівняння понять та 
умов забезпечення / 
Н.Г. Нагайчук // 
Фінансовий простір. – 
2018. – №3 (31). – 
С.25-33.
1.7. Нагайчук Н.Г., 
Третяк Н.М. 
Можливості 
використання 
технології blockchain у 
страхуванні / Н.Г. 
Нагайчук, Н.М. 
Третяк // Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство».  – 
Випуск 19/2018, – Ч.2. 
– С. 104-107
1.8. Нагайчук, Н. Г. 
Корпоративне 
страхування в системі 
ризик-менеджменту 
підприємства [Текст] / 
Неля Григорівна 
Нагайчук, Наталя 
Миколаївна Третяк // 
Економічний аналіз : 
зб. наук. праць / 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет; редкол.: 
В. А. Дерій (голов. 



ред.) та ін. – 
Тернопіль : 
Видавничо-
поліграфічний центр 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 
«Економічна думка», 
2016. – Том 24. – № 1. 
– С. 145-152. – ISSN 
1993-0259. (0,6 д.а.)
1.9. Третяк Н.М., 
Нагайчук Н.Г. Аналіз 
стану страхового 
портфеля та оцінка 
ефективності 
страхування ризиків 
юридичних осіб в 
Україні / Н.М., 
Третяк, Н.Г. Нагайчук 
// Вісник Університету 
банківської справи. – 
2015.- №3 (24). – С. 
70-79 (1 д.а.)
2. Монографії 
2.1. Банківська 
система України в 
європейському 
контексті: ґенеза, 
структура, 
конкурентний 
потенціал: 
монографія / кол. 
Авторів; за ред. Д-ра 
екон. наук Р.Ф. 
Пустовійта. – К.: УБС 
НБУ, 2009. – 399 с.
[172-182]
2.2. Розвиток 
фінансових відносин в 
Україні: монографія / 
авт.. кол.; за наук. 
Ред.. д-ра екон. наук. 
проф. Р.Ф. Пустовійта 
і канд.. екон. наук, 
доц.. Л.С. 
Мартюшевої. – К. : 
УБС НБУ, 2012. – 314 
с.
2.3. Небанківські 
фінансові установи: 
управління, фінанси 
та облік: монографія / 
Авт. колектив; За 
наук. ред. канд. екон. 
наук., доц. С.О. 
Криниці. – Київ: ТОВ 
«ДКС Центр», 2010. – 
408 с.
2.4. Фінансова система 
регіонів : проблеми та 
перспективи: 
монографія [Текст] / 
За заг. ред. А. Б. 
Кондрашихіна, В. К. 
Присяжнюка / 
Нагайчук Н. Г. (§ 
2.10)– К.: АМУ, 2014. – 
454 с.
2.5. Трансформація 
фінансового 
посередництва в 
сучасній економіці 
:монографія / кол. 
авт. ; за заг. ред. д-ра 
екон. наук, проф. Н. В. 
Ткаченко. – К. : УБС 
НБУ, 2015. – 640 с.
3. Наявність виданого 
підручника чи 



навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти, або монографії 
(у разі співавторства - 
з фіксованим власним 
внеском):
3.1. Страхування у 
схемах [Текст] : / Т.М. 
Журавель, Н.Г. 
Нагайчук. – Львів : 
Новий світ – 2000, – 
2012. – 390 с.
3.2. Фінанси страхових 
компаній. Навч. 
посібник / Н.Г. 
Нагайчук, О.О. 
Гончаренко. – К.: УБС 
НБУ, 2010. – 585 с. 
 
4. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента
4.1. Юхименко 
Володимир 
Миколайович  на 
тему: «Забезпечення 
платоспроможності 
страхових організацій 
в Україні», подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит 
(Спеціалізована вчена 
рада Д 26.001.12 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
22.01.2019 р.)
4.2. Нестерова Дар’я 
Сергіївна  на тему: 
«Формування 
інвестиційної стратегії 
страхових компаній в 
Україні» 
(Спеціалізована вчена 
рада Д 26.001.12 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 
2015 р.)
4.3. Прокоф’єва Олена 
Володимирівна на 
тему: «Ринок 
перестрахування в 
період глобальної 
рецесії» 
(Спеціалізована вчена 
рада Д 26.001.12 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка,  
2014 р.)
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
 
5.1. керівництво 
переможцями I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Страхування» – Дума 
О, Мендоса Я.;
5.2. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Страхування» – 
Ткаленко О.
5.3. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Страхування» – 
Діденко В.С.
5.4. робота у складі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Фінансова безпека» 
(3-5 квітня 2019 року 
Черкаський інститут 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи»);
5.5. робота у складі 
журі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни «Страхова 
справа» (23-24 квітня 
2019 р р. 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет, м. 
Тернопіль);
5.6. робота у складі 
журі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Страхування» (16-17 
квітня 2019 р. 
Миколаївський 
національний 
аграрний університет, 
м. Миколаїв);



5.7. робота у складі 
журі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Страхування» (16-17 
квітня 2020 р. 
Миколаївський 
національний 
аграрний університет, 
м. Миколаїв).
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми: 
6.1. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Цифрова економіка: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи 
розвитку» № ДР 
0117U003836 
(01.01.2018–
31.12.2020 рр.).
6.2. Відповідальний 
виконавець 
ініціативної науково-
дослідної теми.  
«Альтернативні 
джерела фінансового 
забезпечення 
розвитку 
підприємства» / 
науково-дослідна 
робота. ЧННІ ДВНЗ 
УБС. – 2015. – 156 с.  
Шифр (номер 
державної реєстрації) 
015U002684 
 
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
7.1. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації 
Полтавського 
університету 
економіки та торгівлі, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ПК 
01597997\01831-19 від 
18.12.2019.
7.2. Стажування у 
Черкаській 
регіональній дирекції 
ПрАТ «Страхова група 
«ТАС». Період 
стажування: 11.01.2021 
– 22.01.2021 року (60 
год). 

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

17. Виконувати 
дослідження 
індивідуально 
та/або в групі під 
керівництвом 
лідера

ГОД 2 
Макроекономіка та 
Мікроекономіка 
(рівень А)

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач 
тощо, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік, екзамен

ГОД 13 Економічний 
аналіз (рівень А)

Робота в малих групах, 
моделювання ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Проблемні лекції, лекції-
дискусії, мозковий штурм, 
робота в групах, виконання 
індивідуальних завдань, 
розв’язання ситуаційних 
вправ

Поточний контроль: участь 
у дискусії, захист результатів 
виконання групових або 
індивідуальних завдань, 
підготовка есе.  
Підсумковий контроль: 
залік, серед завдань якого – 
тестування, виконання 
індивідуальної роботи

ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

Робота в малих групах, 
моделювання проблемних 
ситуацій, розв’язання 
ситуаційних вправ та 
аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПП 3 Бакалаврський 
семінар

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік

ГОД 4 Фінанси (рівень 
А - Фінанси, гроші та 
кредит)

Лекції, розв’язання 
ситуаційних завдань, 
реферативні повідомлення, 
тематичні огляди, дискусія, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, економічний 
диктант, тестування, 
контроль самостійної 
роботи.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 1 Вища 
математика 

Робота в малих групах, 
моделювання ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен



ГОД 3 Статистика Робота в малих групах, 
моделювання ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 5 Економіко-
математичні методи та 
моделі

Робота в малих групах, 
розв’язання задач з 
використанням економіко- 
математичних методів 
моделювання економічних 
процесів діяльності 
підприємств, розв’язання 
аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, перевірка 
індивідуальних завдань для 
самостійного розв’язку,  
серед яких практичні задачі 
професійного спрямування, 
аналітичні задачі. 
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 5 Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 
зовнішніх 
комунікацій)

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік

ЗОД 5 УБС студія 
«Лідерство та 
командна робота» 

Лекції, дискусії, 
індивідуальна робота, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 10 Маркетинг 
(рівень А)

Робота в малих групах, 
моделювання 
маркетингових ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен

ФОД 2 Публічне 
управління

Робота в малих групах, 
моделювання проблемних 
ситуацій, розв’язання 
ситуаційних вправ та 
аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен

ПП1 Навчальна 
практика

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік

16. Демонструвати 
навички 
самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до 
нових знань, бути 
критичним і 
самокритичним

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ГОД 7 Правове 
забезпечення 

Інтерактивні лекції (лекції-
демонстрації з 

Поточний контроль: 
тестування, контрольна 



діяльності суб’єктів 
господарювання

використанням 
мультимедійного 
обладнання); практичні 
заняття (навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ); самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах). 

робота, захист результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, опитування
Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік

ПП 3 Бакалаврський 
семінар

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік

ПП1 Навчальна 
практика

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік

ФОД 2 Публічне 
управління

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Проблемні лекції з 
використанням 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання ситуаційних 
завдань (кейсів), 
реферативні повідомлення, 
есе, тематичні огляди, 
дискусія, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування,  
контроль самостійної та 
індивідуальної роботи, 
презентація, есе, доповіді, 
участь у дискусіях .
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 5 Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 
зовнішніх 
комунікацій)

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік

ЗОД 2 Інформаційні 
технології (рівень А)

Лекції-презентації, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання 
економічних 
процесів/явищ, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: 
опитування, перевірка 
самостійної роботи, 
перевірка практичної 
роботи, модульний 
контроль. Підсумковий 
контроль: екзамен

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Проблемні лекції, лекції-
дискусії, публічні виступи, 
дискусія / дебати, мозковий 
штурм, робота в групах, 
виконання індивідуальних 
завдань, розв’язання 
ситуаційних вправ

Поточний контроль: 
публічні виступи, участь у 
дискусії, захист результатів 
виконання групових або 
індивідуальних завдань, 
підготовка есе.  
Підсумковий контроль: 
залік, серед завдань якого – 
тестування, виконання 
індивідуальної роботи

ГОД 5 Економіко-
математичні методи та 

Розв’язання задач з 
використанням економіко- 

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 



моделі математичних методів 
моделювання економічних 
процесів діяльності 
підприємств, розв’язання 
аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

тестування, перевірка 
індивідуальних завдань для 
самостійного розв’язку,  
серед яких практичні задачі 
професійного спрямування, 
аналітичні задачі. 
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 1 Менеджмент 
(рівень В)

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен

15. Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадсько-
свідомо, на основі 
етичних міркувань 
(мотивів), повагу 
до різноманітності 
та 
міжкультурності

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Підготовка презентацій, 
публічні виступи, дискусія / 
дебати, мозковий штурм, 
робота в групах, виконання 
індивідуальних завдань, 
розв’язання ситуаційних 
вправ.

Поточний контроль: 
публічні виступи, участь у 
дискусії, захист результатів 
виконання групових або 
індивідуальних завдань, 
підготовка есе.  
Підсумковий контроль: 
залік, серед завдань якого – 
тестування, виконання 
індивідуальної роботи

ГОД 2 
Макроекономіка та 
Мікроекономіка 
(рівень А)

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач 
тощо, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік, екзамен

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 10 Маркетинг 
(рівень А)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 7 Правове 
забезпечення 
діяльності суб’єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції (лекції-
демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання); практичні 
заняття (навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ); самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах)

Поточний контроль: 
тестування, контрольна 
робота, захист результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, опитування
Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік. 

ГОД 6 Міжнародна та 
регіональна економіка 
(рівень А)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 



бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ЗОД 3 Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

Практичні заняття 
(граматично-
перекладний, аудіо-
лінгвальний, когнітивний,
ситуативний, 
комунікативний,
мозкові штурми, дискусії,
кейси, презентації, рольові 
та
дидактичні ігри, рухливі 
ігри
,застосування наочних 
засобів,
робота в інтернеті, творчі
завдання);
самостійне навчання
(індивідуальна робота)

Форми поточного
контролю під час
навчальних занять:
тестування (після
кожної теми),
фронтальне
опитування (переклад,
переказ, діалог,
дискусія),
письмові завдання
(складання ділових
листів, резюме, ессе,
переказів, реферування
та анотування статей) ,
словниковий диктант
презентація
індивідуальних
проектів,
контрольна робота,
підсумкова контрольна
робота.

ГОД 12 Страхування Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Вирішення практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у навчальних дискусіях, 
тестування, вирішення 
ситуаційних вправ (кейсів), 
мозковий штурм, перевірка 
індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: 
залік

14. Ідентифікувати 
причини стресу, 
адаптувати себе 
та членів команди 
до стресової 
ситуації, 
знаходити засоби 
до її нейтралізації

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ЗОД 5 УБС студія 
«Лідерство та 
командна робота» 

Лекції, дискусії, 
індивідуальна робота, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

Лекції, дискусія, робота в 
малих групах, моделювання 
ситуацій, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
презентації, перевірка 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 4 Фінанси (рівень 
А - Фінанси, гроші та 
кредит)

Лекції, розв’язання 
ситуаційних завдань, 
реферативні повідомлення, 
тематичні огляди, дискусія, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, економічний 
диктант, тестування, 
контроль самостійної 
роботи.
Підсумковий контроль: 
екзамен

13. Спілкуватись в 
усній та письмовій 
формі державною 
та іноземною

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Підготовка презентацій, 
публічні виступи, дискусія / 
дебати, мозковий штурм, 
робота в групах, участь у 

Поточний контроль: 
публічні виступи, участь у 
дискусії, захист результатів 
виконання групових або 



мовами дискусії, виконання 
індивідуальних завдань, 
розв’язання ситуаційних 
вправ

індивідуальних завдань, 
підготовка есе.  
Підсумковий контроль: 
залік, серед завдань якого – 
тестування, виконання 
індивідуальної роботи

ГОД 6 Міжнародна та 
регіональна економіка 
(рівень А)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 7 Правове 
забезпечення 
діяльності суб’єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції (лекції-
демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання); практичні 
заняття (навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ); самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах).

Поточний контроль: 
тестування, контрольна 
робота, захист результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, опитування
Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ЗОД 3 Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

Практичні заняття 
(граматично-
перекладний, аудіо-
лінгвальний, когнітивний,
ситуативний, 
комунікативний,
мозкові штурми, дискусії,
кейси, презентації, рольові 
та
дидактичні ігри, рухливі 
ігри
,застосування наочних 
засобів,
робота в інтернеті, творчі
завдання);
самостійне навчання
(індивідуальна робота)

Форми поточного
контролю під час
навчальних занять:
тестування (після
кожної теми),
фронтальне
опитування (переклад,
переказ, діалог,
дискусія),
письмові завдання
(складання ділових
листів, резюме, ессе,
переказів, реферування
та анотування статей) ,
словниковий диктант
презентація
індивідуальних
проектів,
контрольна робота,
підсумкова контрольна
робота.

12. Оцінювати 
правові, соціальні 
та економічні 
наслідки 
функціонування 
організації

ПП 3 Бакалаврський 
семінар

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач, перевірка 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.



Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ФОД 1 Менеджмент 
(рівень В)

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ПП1 Навчальна 
практика

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач, перевірка 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 6 Міжнародна та 
регіональна економіка 
(рівень А)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, аналітичні 
записки,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,обробка 
та аналіз статистичних 
даних
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, аналітичні 
записки,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 14 Цифрова 
економіка

Інтерактивні  лекції  
(проблемні  лекції,  лекції-
дискусії,  лекції
-демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання)
практичні  заняття  
(навчальні  дискусії,  
мозковий  штурм,  розв’язок 
ситуаційних завдань, 
стандартизовані тести)
самостійне навчання 
(індивідуальна робота,
робота в групах, написання
рефератів та індивідуальних 
робіт)

Поточний контроль: 
опитування та усні 
коментарі викладача за його 
результатами;
настанови  викладача  в  
процесі  виконання  
практичних завдань,  
розв’язання задач, 
рекомендації до виконання 
ситуаційних завдань, 
рефератів; обговорення  та  
взаємооцінювання 
студентами  виконаних  
практи
чних завдань, розв’язання 
задач, роботи в групах, 
індивідуальних робіт
Підсумковий контроль: диф. 
залік.

ГОД 3 Статистика Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач 
тощо, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 12 Страхування Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 

Поточний контроль: участь 
у навчальних дискусіях, 
тестування, вирішення 



з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Вирішення практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

ситуаційних вправ (кейсів), 
мозковий штурм, перевірка 
індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: 
залік

ЗОД 4 УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

Інтерактивні лекції; 
практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
мозковий штурм, розв’язок 
ситуаційних завдань, 
стандартизовані тести); 
самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, написання 
рефератів та індивідуальних 
робіт)

Поточний контроль: 
оцінювання роботи на 
практичних заняттях, 
мозковий штурм, розв’язок 
ситуаційних завдань, 
тестування в системі Moodle, 
індивідуальні роботи.
Підсумковий контроль: диф. 
залік.

11. Демонструвати 
навички аналізу 
ситуації та 
здійснення 
комунікації у різних 
сферах діяльності 
організації

ГОД 3 Статистика Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Вирішення практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у навчальних дискусіях, 
тестування, вирішення 
ситуаційних вправ (кейсів), 
мозковий штурм, перевірка 
індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: 
залік

ЗОД 3 Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

Практичні заняття 
(граматично-
перекладний, аудіо-
лінгвальний, когнітивний,
ситуативний, 
комунікативний,
мозкові штурми, дискусії,
кейси, презентації, рольові 
та
дидактичні ігри, рухливі 
ігри
,застосування наочних 
засобів,
робота в інтернеті, творчі
завдання);
самостійне навчання
(індивідуальна робота)

Форми поточного
контролю під час
навчальних занять:
тестування (після
кожної теми),
фронтальне
опитування (переклад,
переказ, діалог,
дискусія),
письмові завдання
(складання ділових
листів, резюме, ессе,
переказів, реферування
та анотування статей) ,
словниковий диктант
презентація
індивідуальних
проектів,
контрольна робота,
підсумкова контрольна
робота.

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 10 Маркетинг 
(рівень А)

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Підготовка презентацій, 
публічні виступи, навчальні 
дискусії, мозковий штурм, 
робота в групах, участь у 
дискусії, виконання 
індивідуальних завдань, 

Поточний контроль: 
публічні виступи, участь у 
дискусії, захист результатів 
виконання групових або 
індивідуальних завдань, 
підготовка есе.  



розв’язок ситуаційних вправ Підсумковий контроль: 
залік, серед завдань якого – 
тестування, виконання 
індивідуальної роботи.

ГОД 5 Економіко-
математичні методи та 
моделі

Розв’язання задач з 
використанням економіко- 
математичних методів 
моделювання економічних 
процесів діяльності 
підприємств, розв’язання 
аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, перевірка 
індивідуальних завдань для 
самостійного розв’язку,  
серед яких практичні задачі 
професійного спрямування, 
аналітичні задачі. 
Підсумковий контроль: 
залік.

ПП1 Навчальна 
практика

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 13 Економічний 
аналіз (рівень А)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, аналітичні 
записки,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПП 3 Бакалаврський 
семінар

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ,навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

10. Мати навички 
обґрунтування 
дієвих 
інструментів 
мотивування 
персоналу 
організації

ГОД 13 Економічний 
аналіз (рівень А)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, аналітичні 
записки,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ЗОД 5 УБС студія 
«Лідерство та 
командна робота» 

Лекції, дискусії, 
індивідуальна робота, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 



залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

Лекції, дискусія, 
презентація, наукові 
доповіді,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 2 Публічне 
управління

Лекції, дискусія, 
презентація, наукові 
доповіді,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Підготовка презентацій, 
публічні виступи, навчальні 
дискусії, мозковий штурм, 
робота в групах, участь у 
дискусії, виконання 
індивідуальних завдань, 
розв’язок ситуаційних вправ

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
публічні виступи, участь у 
дискусії. Підсумковий 
контроль: залік, серед 
завдань якого – виконання 
індивідуальної роботи.

9. Демонструвати 
навички взаємодії, 
лідерства, 
командної роботи

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Лекції-демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання, підготовка 
презентацій, публічні 
виступи, навчальні дискусії, 
мозковий штурм, робота в 
групах, участь у дискусії, 
виконання індивідуальних 
завдань, розв’язок 
ситуаційних вправ

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
публічні виступи, участь у 
дискусії. Підсумковий 
контроль: залік, серед 
завдань якого – виконання 
індивідуальної роботи

ЗОД 5 УБС студія 
«Лідерство та 
командна робота» 

Лекції, дискусії, 
індивідуальна робота, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

Робота в малих групах, 
моделювання управлінських 
ситуацій, розв’язання 
ситуаційних вправ та 
аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен



ГОД 10 Маркетинг 
(рівень А)

Робота в малих групах, 
моделювання 
маркетингових ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ФОД 2 Публічне 
управління

Лекції, дискусія, робота в 
малих групах, презентація,  
використання дистанційних 
та  інтерактивних 
технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

8. Застосовувати 
методи 
менеджменту для 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
організації.

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ПП1 Навчальна 
практика

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, пошук інформації в 
різних джерелах, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ГОД 6 Міжнародна та 
регіональна економіка 
(рівень А)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, аналітичні 
записки,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,обробка 
та аналіз статистичних 
даних
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 1 Менеджмент 
(рівень В)

Лекції, дискусія, робота в 
малих групах, презентація,  
використання дистанційних 
та  інтерактивних 
технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен



ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технології

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 2 Публічне 
управління

Лекції, дискусія, робота в 
малих групах, презентація,  
використання дистанційних 
та  інтерактивних 
технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 5 Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 
зовнішніх 
комунікацій)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

6. Виявляти 
навички пошуку, 
збирання та 
аналізу інформації, 
розрахунку 
показників для 
обґрунтування 
управлінських 
рішень

ГОД 6 Міжнародна та 
регіональна економіка 
(рівень А)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних 
технологій.Використання та 
аналіз статистичних даних.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, аналітичні 
записки,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач, обробка 
та аналіз статистичних 
даних
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ЗОД 4 УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

Підготовка презентацій, 
рефератів, вирішення 
ситуаційних завдань, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: 
оцінювання роботи на 
практичних заняттях, 
навчальні дискусії, 
індивідуальні роботи.
Підсумковий контроль: диф. 
залік

ПП 3 Бакалаврський 
семінар

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, пошук інформації в 
різних джерелах, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 12 Страхування Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Вирішення практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у навчальних дискусіях, 
тестування, вирішення 
ситуаційних вправ (кейсів), 
мозковий штурм, перевірка 
індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: 
залік

ПП1 Навчальна 
практика

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, пошук інформації в 
різних джерелах, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Лекції-демонстрації, 
проблемні лекції з 
використанням 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування,  
контроль самостійної та 
індивідуальної роботи, 
презентація, есе, доповіді, 



Розв’язання ситуаційних 
завдань (кейсів), 
реферативні 
повідомлення,есе, тематичні 
огляди, дискусія, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

участь у дискусіях .
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 5 Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 
зовнішніх 
комунікацій)

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ГОД 2 
Макроекономіка та 
Мікроекономіка 
(рівень А)

Розв’язання ситуаційних 
задач, дискусії, аналітичні 
записки, презентації, 
наукові доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, есе.
Підсумковий контроль: 
залік, екзамен

ГОД 5 Економіко-
математичні методи та 
моделі

Розв’язання задач з 
використанням економіко- 
математичних методів 
моделювання економічних 
процесів діяльності 
підприємств, розв’язання 
аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, перевірка 
індивідуальних завдань для 
самостійного розв’язку,  
серед яких практичні задачі 
професійного спрямування, 
аналітичні задачі. 
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 2 Публічне 
управління

Розв’язання ситуаційних 
задач, дискусії, аналітичні 
записки, презентації, 
наукові доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 4 Фінанси (рівень 
А - Фінанси, гроші та 
кредит)

Лекції, розв’язання 
ситуаційних завдань, 
реферативні повідомлення, 
тематичні огляди, дискусія, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, економічний 
диктант, контроль 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль: 
екзамен, серед завдань 
якого теоретичне питання, 
визначення термінів та 
понять, тестові завдання та 
вирішення ситуаційних 
завдань

ЗОД 2 Інформаційні 
технології (рівень А)

Лекції-презентації, 
розв’язання практичних 
завдань, моделювання 
економічних 
процесів/явищ, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: 
опитування, перевірка 
самостійної роботи, 
перевірка практичної 
роботи, модульний 
контроль. Підсумковий 
контроль: екзамен, серед 
завдань якого – теоретичні 
питання, практичні 
завдання

ГОД 1 Вища 
математика 

Розв’язання ситуаційних 
задач, дискусії, аналітичні 
записки, презентації, 
наукові доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, есе.
Підсумковий контроль: 
екзамен



ГОД 3 Статистика Розв’язання ситуаційних 
задач, дискусії, аналітичні 
записки, презентації, 
наукові доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 8 Бухгалтерський 
облік 

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
розв'язання задач
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 13 Економічний 
аналіз (рівень А)

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, аналітичні 
записки,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 11 Фінанси 
підприємств

Інтерактивні лекції 
(проблемні  лекції,  лекції-
дискусії,  лекції-
демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання). практичні  
заняття  (навчальні дискусії,  
мозковий  штурм,  розв’язок 
ситуаційних  вправ,  
підготовка  аналітичних  
записок,  розв’язок  
проблемних ситуацій).
самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах)

Поточний контроль: 
опитування та усні 
коментарі викладача за його 
результатами;
настанови викладача в 
процесі виконання 
практичних завдань, 
рекомендації до виконання
аналітичних завдань, 
реалізації проблемних 
ситуацій; обговорення  та 
взаємооцінювання  
студентами  виконаних  
практичних завдань, 
ситуаційних вправ, роботи в 
групах, аналітичних 
записок. Підсумковий 
контроль: диф. залік

ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

Підготовка презентацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ, аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

Розв’язання ситуаційних 
задач, дискусії, аналітичні 
записки, презентації, 
наукові доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

7. Виявляти 
навички 
організаційного 
проектування

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики



ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ГОД 11 Фінанси 
підприємств

Інтерактивні лекції 
(проблемні  лекції,  лекції-
дискусії,  лекції-
демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання). практичні  
заняття  (навчальні дискусії,  
мозковий  штурм,  розв’язок 
ситуаційних  вправ,  
підготовка  аналітичних  
записок,  розв’язок  
проблемних ситуацій).
самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах)

Поточний контроль: 
опитування та усні 
коментарі викладача за його 
результатами;
настанови викладача в 
процесі виконання 
практичних завдань, 
рекомендації до виконання
аналітичних завдань, 
реалізації проблемних 
ситуацій; обговорення  та 
взаємооцінювання  
студентами  виконаних  
практичних завдань, 
ситуаційних вправ, роботи в 
групах, аналітичних 
записок. Підсумковий 
контроль: диф. залік.

ЗОД 4 УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

Інтерактивні лекції; 
практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
мозковий штурм, розв’язок 
ситуаційних завдань, 
стандартизовані тести); 
самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, написання 
рефератів та індивідуальних 
робіт).

Поточний контроль: 
оцінювання роботи на 
практичних заняттях, 
мозковий штурм, розв’язок 
ситуаційних завдань, 
тестування в системі Moodle, 
індивідуальні роботи.
Підсумковий контроль: диф. 
залік

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Розв’язання ситуаційних 
завдань (кейсів), 
реферативні 
повідомлення,есе, тематичні 
огляди, дискусія, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування,  
контроль самостійної та 
індивідуальної роботи, 
презентація, есе, доповіді, 
участь у дискусіях .
Підсумковий контроль: 
екзамен

5. Описувати зміст 
функціональних 
сфер діяльності 
організації

ГОД 8 Бухгалтерський 
облік 

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 2 
Макроекономіка та 
Мікроекономіка 
(рівень А)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, екзамен, що містить 
теоретичні питання щодо 
функціональних сфер 
діяльності організації

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 



завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ФОД 1 Менеджмент 
(рівень В)

Лекції, дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ЗОД 4 УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

Інтерактивні лекції; 
практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
мозковий штурм, розв’язок 
ситуаційних завдань, 
стандартизовані тести); 
самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, написання 
рефератів та індивідуальних 
робіт)

Поточний контроль: 
оцінювання роботи на 
практичних заняттях, 
тестування в системі Moodle, 
індивідуальні роботи.
Підсумковий контроль: диф. 
залік

ПП1 Навчальна 
практика

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 11 Фінанси 
підприємств

Інтерактивні лекції 
(проблемні  лекції,  лекції-
дискусії,  лекції-
демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання). практичні  
заняття  (навчальні дискусії,  
мозковий  штурм,  розв’язок 
ситуаційних  вправ,  
підготовка  аналітичних  
записок,  розв’язок  
проблемних ситуацій).
самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах)

Поточний контроль: 
опитування та усні 
коментарі викладача за його 
результатами;
настанови викладача в 
процесі виконання 
практичних завдань, 
рекомендації до виконання
аналітичних завдань, 
реалізації проблемних 
ситуацій; обговорення  та 
взаємооцінювання  
студентами  виконаних  
практичних завдань, 
ситуаційних вправ, роботи в 
групах, аналітичних 
записок. Підсумковий 
контроль: диф. залік.

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Лекції-демонстрації, 
проблемні лекції з 
використанням 
дистанційних та  
інтерактивних технологій.
Розв’язання ситуаційних 
завдань (кейсів), 
реферативні 
повідомлення,есе, тематичні 
огляди, дискусія, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування,  
контроль самостійної та 
індивідуальної роботи, 
презентація, есе, доповіді, 
участь у дискусіях .
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 7 Правове 
забезпечення 
діяльності суб’єктів 
господарювання

Інтерактивні лекції (лекції-
демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання); практичні 
заняття (навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ); самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 

Поточний контроль: 
тестування, контрольна 
робота, захист результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, опитування
Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік



робота в групах). 
ГОД 12 Страхування Інтерактивні лекції 

(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Вирішення практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у навчальних дискусіях, 
тестування, вирішення 
ситуаційних вправ (кейсів), 
мозковий штурм, перевірка 
індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 10 Маркетинг 
(рівень А)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

4. Демонструвати 
навички виявлення 
проблем та 
обґрунтування 
управлінських 
рішень 

ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. 
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 5 Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції з використанням 
презентацій, економіко- 
математичне моделювання 
економічних процесів 
діяльності підприємств, 
розв’язання аналітичних 
задач, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, перевірка 
індивідуальних завдань для 
самостійного розв’язку,  
серед яких практичні задачі 
професійного спрямування, 
аналітичні задачі. 
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 3 Статистика Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 1 Менеджмент 
(рівень В)

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 2 Публічне 
управління

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 5 Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 



зовнішніх 
комунікацій)

розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

тощо. Підсумковий 
контроль: екзамен

ЗОД 4 УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання)

Поточний контроль: усне 
опитування, навчальні 
дискусії, мозковий штурм, 
розв’язок ситуаційних 
завдань, стандартизовані 
тести.
Підсумковий контроль: диф. 
залік

ФОД 3 Логістичний 
менеджмент (рівень 
A)

Лекції-демонстрації, 
проблемні лекції з 
використанням 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування,  
контроль самостійної та 
індивідуальної роботи, 
презентація, есе, доповіді, 
участь у дискусіях .
Підсумковий контроль: 
екзамен

ПП1 Навчальна 
практика

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ГОД 12 Страхування Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Вирішення практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у навчальних дискусіях, 
тестування, вирішення 
ситуаційних вправ (кейсів), 
мозковий штурм, перевірка 
індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: 
залік

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПП 3 Бакалаврський 
семінар

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, презентації, 
дебати, ситуаційні вправи 
тощо. Підсумковий 
контроль: залік

ГОД 8 Бухгалтерський 
облік 

Лекції-дискусії, презентації 
з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ГОД 13 Економічний Лекції-дискусії, презентації Поточний контроль: усне 



аналіз (рівень А) з   використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

опитування, тестування, 
розв'язання задач,
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

3. Демонструвати 
знання теорій, 
методів і функцій 
менеджменту, 
сучасних концепцій 
лідерства

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

ГОД 9 Менеджмент 
(рівень А - 
Менеджмент та 
управлінський облік)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технології

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 1 Менеджмент 
(рівень В)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 2 Публічне 
управління

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
екзамен

ФОД 4 Менеджмент 
персоналу (рівень А – 
Самоменеджмент та 
організаційна 
поведінка)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ЗОД 5 УБС студія 
«Лідерство та 
командна робота» 

Лекції, дискусії, 
індивідуальна робота, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ФОД 5 Маркетинг 
(рівень В  – 
Менеджмент 
зовнішніх 
комунікацій)

Лекції, дискусія, 
презентація,  використання 
дистанційних та  
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ПП1 Навчальна 
практика

Робота в малих групах, 
моделювання 
комунікативних ситуацій, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

2. Зберігати 
моральні, 
культурні, наукові 
цінності та 
примножувати 
досягнення 
суспільства, 

ГОД 4 Фінанси (рівень 
А - Фінанси, гроші та 
кредит)

Лекції-демонстрації, 
проблемні лекції, 
розв’язання ситуаційних 
завдань (кейсів), 
реферативні 
повідомлення,есе, тематичні 
огляди, дискусія, навчання з 

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування,  
контроль самостійної та 
індивідуальної роботи, 
презентація, есе, доповіді, 
участь у дискусіях .
Підсумковий контроль: 



використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя

використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

екзамен, серед завдань 
якого теоретичне питання, 
визначення термінів та 
понять, тестові завдання та 
вирішення ситуаційних 
завдань.

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання, підготовка 
презентацій, публічні 
виступи, робота в групах, 
участь у дискусії, виконання 
індивідуальних завдань

Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
тестування, презентації, 
публічні виступи. 
Підсумковий контроль: 
залік, серед завдань якого – 
виконання індивідуальної 
роботи

ЗОД 5 УБС студія 
«Лідерство та 
командна робота» 

Лекції, дискусії, 
індивідуальна робота, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: участь 
у дискусії, тестування, 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік

ЗОД 3 Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

Практичні заняття 
(граматично-перекладний, 
аудіо-лінгвальний, 
когнітивний, ситуативний, 
комунікативний, мозкові 
штурми, дискусії, кейси, 
презентації, рольові та 
дидактичні ігри, рухливі 
ігри ,застосування наочних 
засобів, робота в інтернеті, 
творчі завдання); 
самостійне навчання 
(індивідуальна робота)

Форми поточного контролю 
під час навчальних занять: 
тестування (після кожної 
теми), фронтальне 
опитування (переклад, 
переказ, діалог, дискусія), 
письмові завдання 
(складання ділових листів, 
резюме, ессе, переказів, 
реферування та анотування 
статей), словниковий 
диктант презентація 
індивідуальних проектів, 
контрольна робота, 
підсумкова контрольна 
робота

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідуальних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання практичних та 
аналітичних завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики

1 Знати свої права і 
обов’язки як члена 
суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні

ГОД 7 Правове 
забезпечення 
діяльності суб’єктів 
господарювання

інтерактивні лекції (лекції-
демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання); практичні 
заняття (навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ); самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах)

Поточний контроль: 
тестування, контрольна 
робота, захист результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, опитування
Форма підсумкового 
контролю - 
диференційований залік

ЗОД 1 УБС студія 
«Тайм менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі» 

Проблемні лекції, лекції-
дискусії, підготовка 
презентацій, публічні 
виступи, робота в групах, 
участь у дискусії, навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: усне 
опитування, тестування, 
презентації, публічні 
виступи. Підсумковий 
контроль: залік, серед 
завдань якого – виконання 
індивідуальної роботи

ГОД 12 Страхування Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 

Поточний контроль: участь 
у навчальних дискусіях, 
тестування, вирішення 
ситуаційних вправ (кейсів), 



мультимедійного 
обладнання);

Вирішення практичних 
ситуаційних вправ, дискусії, 
презентації, наукові 
доповіді,  навчання з 
використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

мозковий штурм, перевірка 
індивідуальних завдань.

Підсумковий контроль: 
залік

ПП 2 Виробнича 
практика

Індивідуальна робота, 
розв’язання ситуаційних 
вправ та аналітичних задач, 
навчання з використанням 
дистанційних та 
інтерактивних технологій

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
залік, захист звіту з 
практики практики

ПП 4 Кваліфікаційна 
бакалаврська робота

Виконання індивідаульних 
завдань

Поточний контроль: 
перевірка індивідуальних 
завдань.
Підсумковий контроль: 
захист кваліфікаційної 
бакалаврської роботи перед 
екзаменаційною комісією

 


