
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Уманський національний університет садівництва

Освітня програма 30687 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 268

Повна назва ЗВО Уманський національний університет садівництва

Ідентифікаційний код ЗВО 00493787

ПІБ керівника ЗВО Непочатенко Олена Олександрівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.udau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/268

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 30687

Назва ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

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

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Уманський національний університет садівництва, 
вул. Інститутська, 1 м. Умань, Черкаська обл.

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 232961

ПІБ гаранта ОП Прокопчук Олена Тодорівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

olena_prokopchuk@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-245-38-95

Додатковий телефон гаранта ОП +38(096)-388-92-10
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Уманський національний університет садівництва надає освітні послуги з 1844 року. Основи економічної науки у 
навчальному закладі розпочали формуватися у 1929 році, з започаткування кабінету сільськогосподарської економії. 
У в 1976 році було створено економічний факультет, а в 1998 році, на запити та потреби виробництва – кафедру 
фінансів і кредиту. У 2001 році вперше було ліцензовано спеціальність «Фінанси» і кафедра стала випусковою. 
Пріоритетними напрямами підготовки фахівців стали актуальні аспекти провадження фінансів, страхування, 
банківської справи й оподаткування в умовах трансформаційної економіки України. Нині кафедра здійснює 
підготовку фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії». Серед пріоритетів науково-
педагогічного колективу кафедри – надання актуальних освітніх послуг відповідно до вимог і потреб виробництва, 
зокрема – підприємств аграрної сфери.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» була розроблена у 2016 році, у 2018 році, відповідно до потреб 
ринку праці, були несені корективи до навчального плану, а суттєва модифікація відбулася у 2020–2021 н.р., що 
було зумовлено: виходом стандарту вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr.pdf), 
рекомендаціями відділу моніторингу якості освіти Уманського НУС для відділів і підрозділів щодо врахування 
зауважень експертів та членів галузевих експертних рад(https://mon.udau.edu.ua/assets/files/ekspertizi/analiz-
zauvazhen-ger-do-akreditacij-2019.pdf), аналізом актуальних запитів ринку праці. У 2020 р., положенням «Про 
порядок розробки та періодичного перегляду ОП Уманського НУС» 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip). Шляхом 
включення представників здобувачів вищої освіти та роботодавців було розширено склад робочої групи (протокол 
засідання робочої групи №2 від 05.02.2021 р.) та скориговано акценти ОП на провадження профільної діяльності в 
аграрній сфері (протокол засідання робочої групи №2 від 05.02.2021 р.). Внаслідок значеного відбулося 
коректування програмних результатів навчання та базових компетентностей, було вдосконалено логіку та структуру 
схеми навчання й узгоджено освітні компоненти з потенційними роботодавцями (протокол засідання робочої групи 
№2 від 05.02.2021 р.). 
Представлена редакція ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
схвалена Вченою радою Уманського національного університету садівництва (протокол № 5 від 04 березня 2021 р.).; 
гарантом освітньої програми є Прокопчук О.Т., зав. каф., д.е.н, доцент.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 33 23 10 2 0

2 курс 2020 - 2021 38 22 16 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) 35891 Фінанси, банківська справа та страхування

перший (бакалаврський) рівень 30507 Фінанси, банківська справа та страхування

другий (магістерський) рівень 30687 Фінанси, банківська справа та страхування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36693 Фінанси, банківська справа та страхування

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

Усі приміщення ЗВО 34717 28500

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

0 28500

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

693 0

Приміщення, здані в оренду 693 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 Магістри 2020_фінанси 
072.pdf

qSXLDSlhk7C+F2sqwr5robSrc0NESCIXJgnCJDQNk2A=

Освітня програма ОПП Магістри 2021_фінанси 
072.pdf

tgdaoqjZ1oCLSEPo1+YbQiw4otasnzHtNe3ECBnl2Z0=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2020.pdf mjhg6KyCS92nFWRBcjmVjV2mczAtV0C/qLgGCOm+3js
=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2021.pdf JEumkd6bLT6D3+o5R5242U6qiAiPxWbU9FgPLOynU1I
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Олійник С.М..pdf Omrm0DYCVfcpV+IV8oHff2sjprwoBNdBXr7J2gfM36M
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Остроушко О.В..pdf D60anac6cZVsXeCJ6nCFot/0gaoOymhaYkiywyHEGmo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Танклевська Н.С..pdf Zx4ptHfk2lMp658Gw1s4t22/Nc6PQAR8kfgfZkeOpEo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Шулянський О.В.pdf 8xXN/iyFXFO8+X9feih2czh7ldXbGyKNzTMw1GvXe2E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ярошевич О.Я..pdf wUr1VDdB398i92uaAJ0OlfONsZPt1b+zi2G5ZbN0k44=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців сфери фінансів, банківської справи та 
страхування з поглибленим знанням професійної англійської мови у рамках прогресивних тенденцій європейської 
освіти, здатних: вирішувати різнорівневі та різної складності завдання, зокрема в аграрній галузі; провадити, на 
підставі набору набутих знань, вмінь і навичок, якісний аналіз, планування та бюджетування діяльності 
підприємств; реалізовувати, на основі критичного оцінювання, розробку стратегій і проєктів у фінансовій, 
банківській і страховій сферах; здій-ти, за допомогою наукового підходу, осмислення фінансових явищ і процесів з 
наступним їх аналізом і розробкою перспективних пропозицій.
В освітній програмі увага концентрується на вивченні здобувачами освіти новітніх теоретичних і практичних 
тенденцій сфери фінансів, банківської справи та страхування з акцентуванням тематичної уваги в освітніх 
компонентах на аграрній сфері діяльності. 
Унікальність програми полягає в комплексному підході до безперервного пізнання здобувачами освіти професійної 
сфери фінансів, банківської справи та страхування з фіксацією уваги на аграрній галузі. При цьому аудиторна 
складова освітніх компонент, де використовуються сучасні методи та форми навчання, підкріплюється різними 
видами практик, під час яких здобувачі освіти вдосконалюють набуті навички. Також розкривається через тематику 
кваліфікаційних робіт, бази виробничої практики та проведення наукових досліджень здобувачів і викладачів.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Ключові цілі освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня 
корелюють з фундаментальними векторами, зазначеними у Статуті Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/STATUT-2019.pdf) та Стратегії розвитку Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/other/stategiya-unus-2020-2025-1.pdf ). Зокрема, формування 
європейського стилю освіти з фундаментальною спеціальною підготовкою та впровадженням в освітній процес 
досягнень сучасної науки на принципах системності, систематичності, демократичності та студентоцентризму з 
метою формування кваліфікованого фахівця, професійні навички якого відповідають запитам роботодавців і ринку 
праці.
Автентичні цілі освітньої програми відповідають напрямам розвитку Уманського НУС на період 2020–2021 рр. у 
царині формування якісного освітнього простору (Основні напрями розвитку Уманського НУС на 2020-2021 роки 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/napryami-rozvitku-unus-na-2020-2021-rr.pdf): 
оновлення освітніх та робочих програм з орієнтацією на запити стейкхолдерів; постійне удосконалення 
методичного забезпечення освітніх компонент; посилення у здобувачів освіти рівня знань іноземної мови.

 

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

Зацікавлені особи, здобувачі вищої освіти, випускники, стейкхолдери, відповідно до Положення про порядок 
розробки, затвердження та періодичного перегляду ОП в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/osvitni-programi.zip) є активними учасниками 
розробки та коригування цілей і результатів освітньої програми та реалізовують свої можливості шляхом 
проходження анонімного анкетування (https://finance.udau.edu.ua/ua/akreditaciya1/anketuvannya.html), що 
проводиться Відділом моніторингу якості освіти Уманського НУС (https://mon.udau.edu.ua/), під час засідань 
робочої групи (протокол №1 від 27.11.2020 р та № 2 від 05.02.2021 р.) у форматі колективного обговорення та 
кураторських виховних годин.
Зокрема, за результатами анонімного опитування здобувачів вищої освіти 90,3% засвідчили задоволення освітньою 
програмою (https://finance.udau.edu.ua/ua/akreditaciya1/anketuvannya/zvit-viddilu-monitoringu-yakosti-osviti-
umanskogo-nus-pro-ocinyuvannya-yakosti-osvitnogo-procesu-zdobuvachami-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishhoi-osviti-
za-specialnistyu-072-finansi-bankivska-sprava-ta-strahuvannya.html).
Внаслідок побажань здобувачів освіти, висловлених членкинею робочої групи від здобувачів освіти Вікторією Яцюк 
(протокол №1 від 27.11.2020 р.), було розширено спектр використовуваних методів навчання, зокрема за рахунок 
кейс-методу (ОК7); збільшилася кількість лекційних занять із залученням практиків (ОК8). 

- роботодавці

Під час розробки й оновлення освітньої програми до складу робочої групи з позиції роботодавців було залучено 
Бобошка Руслана Яковича, начальника Уманського відділення « 148/23 АБ «УКРГАЗБАНК», Китайгородського 
Владислава Всеволодовича, заступника директора Уманського регіонального центру АТ СГ «ТАС» та Остроушко 
Оксану Вікторівну, керуючу ПрАТ СК «Арсенал страхування» м. Умань. Висловлені стейкхолдерами побажання та 
зауваження (протокол №2 від 05.02.2021 р.) відображені у коригуванні цілей і результатів освітньої програми за 
рахунок зосередження на аграрній сфері діяльності. Зокрема, стейкхолдерами була озвучена пропозиція щодо 
включення до переліку тем освітніх компонент питань, присвячених аграрній сфері. 
У результаті неформального спілкування з роботодавцями та висловлених ними пропозицій під час «Ярмарку 
вакансій», до переліку освітніх компонент було введено дисципліну «Соціальне страхування» (протокол №2 від 
05.02.2021 р.)). 

- академічна спільнота

Удосконалення освітньої програми відбувається також в рамках реалізації договорів про співпрацю між Уманським 
НУС й іншими ЗВО, обговорення її в рамках проведення міжкафедральних семінарів, всеукраїнських і міжнародних 
конференцій. 
Зокрема, у рамках договорів співпраці між кафедрою фінансів, банківської справи та страхування Уманського 
національного університету садівництва, кафедрою економіки, підприємства, обліку і аудиту ННІ економіки і права 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького та кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-економічного 
університету відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних 
систем: виклики сьогодення», під час якої були висловлені пропозиції представників академічної спільноти, що 
стосувалися змісту освітніх компонент (протокол №2 від 05.02.2021 р.). У подальшому зазначені зауваження лягли в 
основу коригування змісту робочих програм і методичного забезпечення по них. 

- інші стейкхолдери

-

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

Цілі та програмні результати ОП враховують прогноз ринку праці до 2030 року 
(https://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf) щодо необхідності інтеграції соціальних запитів  навичок і 
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звернення уваги на поведінкові аспекти функціонування сфери фінансів, банківської справи та страхування, що 
забезпечується ОК 09 «Соціальне страхування» й ОК 10 «Поведінкові фінанси».
Затребувані у професійній сфері вміння глибокого аналітичного підходу до оцінки ситуацій набуваються під час 
вивчення ОК 02 «Аналіз і візуалізація фінансових даних». Інтернаціоналізація професійних навичок і проведення 
досліджень уможливлюється за рахунок ОК 03 «Основи наукової комунікації іноземними мовами».
Цілі ОП та ПР відповідають тенденціям розвитку як спеціальності, так і галузі. Прослідковуються позитивні 
тенденції щодо затребуваності фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, про що свідчить суттєва  
активність  роботодавців у щорічних Ярмарках вакансій (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/yarmarok-vakansij-
2020-v-umanskomu-nus.html).

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

На рівні області підготовка здобувачів освіти провадиться відповідно до Стратегії розвитку Черкаської області на 
період 2021-2027 роки (https://strategy2027-ck.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/ с. 63) та Програми економічного 
і соціального розвитку Уманської міської територіальної громади на 2021 рік (https://uman-
rada.gov.ua/index.php/ekonomika/sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok-mista/prohrama-ekonomichnoho-ta-sotsialnoho-
rozvytku/item/17249-pro-prohramu-ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-umanskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-
2021-rik) і передбачає формування у здобувачів освіти фінансового грамотних підприємницьких навичок, 
спрямованих на інтернаціоналізацію діяльності. Що реалізується через відповідну тематику кваліфікаційних робіт. 
Аграрне спрямування освітньої програми також відповідає тенденціям розвитку регіону у даній сфері діяльності та 
потребі фахівців фінансового профілю з поглибленим знанням особливостей функціонування галузі (ПР14). 
Постійний моніторинг фахових вимог визначає потребу внесення коректив до змісту ОП. Зокрема йдеться що до 
необхідності оволодіння новочасними інформаційними технологіями (ОК2), поглиблене вивчення предметної 
області спеціальності з подальшою деталізацією пріоритетів професійного розвитку здобувача (ОК4-9), розвиток 
комутаційних компетентностей (ОК3) та інших навичок, необхідних для вирішення складних завдань і комплексних 
проблем (ОК10).

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

Розробка ОП провадилася з урахуванням досвіду зар. партнерів УНУС (https://foreign.udau.edu.ua/ua/erazmus/vuzi-
partneri.html). Озн-ня з досвідом ін.. програм здій-сь у процесі міжн. співпраці УНУС з Академією імені Якуба з 
Парадижа, Республіка Польща, міжнародних стажувань – Мальований М.І. пройшов зак. наук.-педагогічне 
стажування у екон. відділі Варшавського університету сіл. госп. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
(SGGW) (Польща), Лиса Н.В. (Університет «Проф. Д-р. Асен Златарова» м. Бургас (Болгарія) за спеціальною 
затвердженою програмою «Формування екон. знань в умовах глобалізації суспільства» та Літній школі з комунікації 
м. Байя Доміція (Італія) за спеціальною затвердженою програмою Інституту Міжнародної Академічної та Наукової 
Співпраці (IIASC), а також вітчизняних ЗВО: Сумського державний університету 
(https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1863), Ун-ту державної фіскальної служби У-ни (https://inlnk.ru/poKdk), 
НУБІП (https://nubip.edu.ua/node/91700), КНЕУ імені Вадима Гетьмана 
(https://drive.google.com/file/d/1C6Lsbg_kCpkaQdC-QpkJGr4iCS-cW4UW/view), КНУ ім. Тараса Шевченка 
(http://econom.univ.kiev.ua/for_future_students/master_program/full-time/specialties/corporate-finance/). Такий 
позитивний досвід був врахований при розробці ОП, що акредитується, завдяки чому вдалося уникнути 
безсистемного ха-ру її опису та підтвердити її унікальність щодо орієнтації на аграрну сферу. Роб. групою були 
опрацьовані структурно-логічні схеми викладання ОК.

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

Досягнення результатів, визначених стандартом вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-magistr.pdf), у результаті 
проходження ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» уможливлюється внаслідок покриття наявними 
обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами визначених загальних і фахових компетентностей та 
програмних результатів навчання.
Набуття фахових знань і вмінь забезпечується широким спектром використовуваних методів навчання, зрозумілою 
системою оцінювання знань і вмінь, належним обсягом (12 кредитів) практичної підготовки, а також можливістю 
здобувачів освіти брати участь у професійних заходах освітнього, наукового та соціального характеру. 
За рахунок спонукання до неформальної освіти формуються навички безперервного самостійного навчання. 
Шляхом підтриманням тісного контакту зі стейкхолдерами досягається оптимальне формування змісту освітніх 
компонент й актуалізація результатів навчання. Викладання дисциплін провадять науково-педагогічні працівники з 
практичним досвідом роботи, які постійно вдосконалюють професійність за допомогою різнопланових заходів.
За рахунок постійного оновлення матеріально-технічної бази досягається актуалізація й інноваційність навчального 
процесу, що дає можливість формування серед студентів фокус-груп і полегшує доступність викладу матеріалу. 
Постійний доступ навчальних матеріалів для здобувачів освіти забезпечується використанням платформи 
дистанційного навчання MOODLE. 

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?
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Стандарт наявний (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-
finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-magistr.pdf) 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

66

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

24

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

Зміст ОП 2021 р. (https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/osvitni-programi/osvitno-profesijna-programa-drugogo-
rivnya-vishhoi-osviti-magistr-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya2.html) відповідає предметній області, що 
регламентується Стандартом вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. ОП має 
на меті підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для підприємств, бюджетних 
організацій, державних фінансових установ, банків та фінансово-кредитних установ і організацій, які матимуть 
комплекс знань, умінь та навичок для розв’язання складних завдань і проблеми у різних сферах діяльності, зокрема 
в аграрній сфері; здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозування в спектрі економічних, фінансових, 
соціальних та інформаційних сфер підприємств; вміти об'єктивно оцінювати фінансові результати та приймати 
управлінські рішення.
Модель розробки ОП, що використовується в УНУС передбачає їх формування на компетентнісній основі з 
орієнтацією на результати навчання зі збалансуванням загальної (гуманітарної та фундаментальної) і фахової 
підготовки (які передбачають вивчення таких дисциплін як : Фінансовий менеджмент, Банківський менеджмент, 
Податковий менеджмент, Бюджетний менеджмент, Страховий менеджмент, Аналіз і візуалізація фінансових даних 
), забезпечення індивідуалізації навчання шляхом включення широкого переліку дисциплін вільного вибору для 
розвитку індивідуальних освітніх траєкторій. Взаємозв’язок між програмними результатами, загальними та 
фаховими компетентностями й результатами навчання кожного освітнього компонента контролюється 
відповідними матрицями, що є складовою освітніх програм, та деталізується у робочих програмах навчальних 
дисциплін.
Відповідно до предметної області спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» дана ОПП 
передбачає:
- об’єкт вивчення: устрій, принципи й механізм функціонування та розвитку фінансових систем;
- цілі навчання: підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців з фінансів, банківської справи 
та страхування, які володіють глибокими знаннями та професійними компетенціями щодо забезпечення ефективної 
діяльності підприємств, установ та організацій у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- теоретичний зміст предметної області: ґрунтується на теоріях і концепціях фінансової
науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування;
- методи, методика та технології фінансової науки і практики;
- інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.
Отже, мета та зміст (ОК) ОПП відповідають предметній області  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» і забезпечує готовність магістрів з даної спеціальності до 
виконання завдань професійної діяльності.

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

Особливості р-ції способів форм-ня інд. освітньої траєкторії в УНУС регулюється нормативними док-ми унів.: 
Положенням про організацію освітнього процесу  
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legisl/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf, Положенням про 
вибіркові дисципліни https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/vibirkovi.pdf (до 02. 09 2021 
р.), https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/polozhennya-pro-vibirkovi-disciplini-v-
umanskomu-nus.pdf (від 03.09. 2021 р)  Положенням про індивідуальний навчальний план (ІНП) здобувача вищої 
освіти https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf., 
Індивід. освітня траєкторія здобувачів формується шляхом обрання дисц., формування індивід. навч. плану, виробу 
тем курсових та кваліфікаційних робіт з переліку запропонованих, обрання баз практики, академ. мобільності, 
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визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті. Вибіркові дисципліни забезпечують виконання 
вимог варіативної частини ОП і обираються студентом із Каталогу елективних (вибіркових) дисциплін, який 
складається із фахових дисциплін для конкретної ОП https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-
vibirkovix-discziplin/fahovi/or-magistr/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strahuvannya.html та переліку 
загальноуніверситетських програм https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-
discziplin/zagalnouniversitetski/or-magistr.html. 

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

Сформована нормативна база для забезпечення права здобувачів на вільний вибір дисциплін в Положенні про 
вибіркові дисципліни в Уманському НУС та в Положенні про індивідуальний навчальний план здобувача вищої 
освіти. Куратори академічних груп відповідальні за рівень інформування здобувачів про можливості формування 
індивідуальної освітньої траєкторії, що закріплено в Положенні про куратора студентської академічної групи 
Роз’яснювальна робота відбувається під час виховних годин, де здобувачам доводять до відома програмні результати 
навчання за освітньою програмою та особливості майбутньої професії. На основі цих відомостей здобувачі 
визначаються з направленістю вибіркових дисциплін та формують їх перелік. Позитивною практикою є залучення 
фахівців із виробництва під час проведення кураторських годин, які сприяють формуванню індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів у їх виборі елективних дисциплін.
З 2021-2022 навчального року вибір дисциплін відбувається виключно дистанційно через електронний кабінет 
здобувача в системі АСУ Уманського НУС та регламентується положенням 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/polozhennya-pro-vibirkovi-disciplini-v-umanskomu-
nus.pdf). 
Після ознайомлення з Каталогом (https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/): у 
осінньому семестрі до 20 вересня студенти першого курсу обирають вибіркові дисципліни, що будуть викладатися у 
поточному навчальному році; у весняному семестрі з 1 березня по 1 квітня студенти усіх курсів обирають вибіркові 
дисципліни, що будуть викладатися наступного навчального року. Вибір дисциплін відбувається через електронний 
кабінет здобувача у системі АСУ (http://mkr.udau.edu.ua/). Конкретна кількість дисциплін, що можуть обиратися з 
Каталогу визначається в освітній програмі та навчальному плані й повідомляється здобувачам заздалегідь.
Оновлення переліку вибіркових дисциплін (за потреби) в Університеті здійснюється до початку нового навчального 
року. Процедура внесення пропозицій та затвердження змін до каталогу елективних дисциплін із врахуванням 
побажань стейкхолдерів є регульованою (опитування здійснюється відділом моніторингу якості освіти 
https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html. Студенти, які обрали навчальні дисципліни за старою 
редакцією Положення (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/vibirkovi.pdf), мають право 
залишити результати свого вибору без змін.

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

Практ. підготовка здоб. ВО здійснюється відповідно до положень Про організацію проведення практичної 
підготовки студентів . (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/pro-organizaciyu-
provedennya-praktichnoyi-pidgotovki.pdf) та положенням Про організацію проведення практики та стажування 
студентів за кордоном (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-
organizaciyu-provedennya-praktiki-ta-stazhuvannya.pdf) на першому році навчання. 
Перелік баз пр.-ня практики визн. кафедрою й узгоджується з деканатом факультету відповідно до пропозицій 
представників баз практики та затверджується наказом ректора. Необхідність і тривалість виробничої 
(переддипломної) практики визначаються навч. планом. Загальна тривалість практичної підготовки магістрів 
становить 8 тижнів.
Перелік баз для проходження практики магістрів розміщені на сайті кафедри 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/bazi-prohodzhennya-praktiki/bazi-prohodzhennya-praktik.html). Студенти 
можуть самостійно, з дозволу випускової кафедри, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для 
використання (за умови забезпечення цією базою виконання програми практики та укладання договору).
Мету, завдання, зміст і програму виробничої (переддипломної) практики відображено в методичних рекомендаціях 
щодо організації проходження практики та в робочій програмі з практики 
(https://finance.udau.edu.ua/assets/files/robochi-progr-magistr-2021/pereddiplomna_praktika.pdf).

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 містить сукупність дисциплін, які сприяють не лише набуттю професійних hard-навичок, але й соціальних soft-
навичок, зокрема: критичне мислення: «Методологія наукових досліджень», науково-дослідна практика, 
кваліяікаційна робота; адаптивність: «Основи наукової комунікації іноземними мовами». 
В освітньому процесі ОП також застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю соціальних 
навичок: критичне мислення: «Агрополітичні дебати» (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini.html), студентських 
конкурсах «Студентський лідер року», захист курсової та кваліфікаційної роботи; здатність навчатися протягом 
усього життя: самонавчання, завдання з пошуку інформації, реферати, доповіді, наукові гуртки ( 
https://finance.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/naukovij-gurtok.html); креативне мислення: моделювання, ділові 
ігри, кейси; адаптивність: конференції, тренінги, семінари, колоквіуми; соціальний інтелект: командні методи 
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навчання, робота над проєктами (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini.html). 
Акцент саме на цих навичках обумовлений, з одного боку, світовими тенденціями ринку праці (Cedefop, Eurofound, 
2018), а з іншого – специфікою предметної області ОП, яка характеризується підвищеною волатильністю та 
постійною появою нових неочікуваних викликів, що вимагає від випускників неординарних підходів та рішень.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Фактичне навантаження здобувачів вищої освіти співвідноситься з обсягом окремих освітніх компонентів, що 
регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf).
Обсяг навчального часу, відведеного на самостійну роботу складає не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу 
навчального часу зі встановлення його фактичного обсягу деканатом із врахуванням рекомендацій відділу 
моніторингу якості освіти Уманського НУС (https://mon.udau.edu.ua/assets/files/anketi/zvit-po-anketuvannyu-
zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-2020.pdf) та результатів внутрішнього моніторингу рівня навантаження робочою 
групою (https://drive.google.com/open?id=1obzWrDN35g7IuBbygbBQFeS_2gV9cR4q). 
Університет оцінює фактичне навантаження здобувачів через опитування 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x4A2fJgrv0mkj59TIiIN-cxXcwS84f9Eva-
oD7SY7SZUOVAwNFc2SE9CREpPUlQ4SktZWFA1OEdHVC4u), що проводиться відділом моніторингу якості освіти 
встановлюючи рівень надання освітніх послуг, конкретні проблеми, що ускладнюють навчання за обраною 
спеціальністю; думку здобувачів, щодо обсягу реального аудиторного навантаження. 
Для підвищення ефективності в ЗВО розроблений навчально-інформаційний портал, на якому розміщено всі 
навчальні комплекси ОП, в тому числі тестові завдання для самостійної роботи і самоконтролю 
(https://moodle.udau.edu.ua/ ).

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

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОП, але запроваджуються заходи для 
подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом та для підвищення якості підготовки з 
урахуванням вимог роботодавців:
- залучення професіоналів-практиків до проведення лекцій, тренінгів, майстер-класів тощо;
- залучення представників роботодавців до проведення аудиторних занять, формування та перегляду освітньої 
програми і навчальних планів; 
- організація практики виключно на базі діючих підприємств, організацій, установ; ¬ врахування конкретних 
запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти, що виявляються під час проходження переддипломної 
практики.

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

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників освітньої програми прописані в Правилах прийому на 
навчання до Уманського національного університету садівництва (https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-
2021/dok/pravila-prijomu-unus-2021.pdf)
 та розміщені у вкладці Приймальної комісії Уманського НУС (https://admission.udau.edu.ua/ua/prijmalna-
komisiya.html). 
Загальні правила та норми вступних випробувань прописані в «Положенні про організацію та проведення вступних 
випробувань в Уманському національному університеті садівництва (https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-
2021/dok/polozhennya-pro-organizaciyu-ta-provedennya-vstupnih-viprobuvan.pdf).

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

Вступ на навч. за ОП здій-ся відповідно до Правил Прийому та регл-ться Положенням про орган. та проведення 
вступних випробувань в УНУС та Положенням про приймальну комісію. У 2021 році конкурсний відбір для здобуття 
ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснювався за результатами 
єдиного вступного випробування з іноз. мови та вступного випробування. 
Екзам. матеріали комплектуються щорічно та затверджуються прийм. комісією не пізніше ніж за три місяці до 
початку прийому док-тів для вступу. Формуються викладачами кафедри та включають питання навчальних 
дисциплін: Бюджетна с-ма, Страх. послуги, Банківська с-ма, Фінанси під-тв.
Особи, які здобули ступінь (ОКР) вищої освіти з іншої спеціальності (напрямом підготовки) складають додатковий 
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фаховий іспит.
Програми вступних випробувань для здобуття ступеня ВО «Магістр» зі спеціальності 072 – Фінанси, банківська 
справа та страхування.
Фах. вступне випробування: https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-
2021/programi/magistri/072_finansi_magistr.pdf
ЄВІ з іноземних мов: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/03/28/mon
-vid-28032019-411.pdf
Додаткове фахове випробування: https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-2021/programi/072_finansi_dod.pdf
Вимоги до вступників дозволяють сформувати контингент вмотивованих студентів, оскільки їх зміст відповідає 
складності дисциплін та вимогам до якісної підготовки фахівців з фін., банк.ї справи та ст-ння.

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

Регулювання питання визнання результатів навчання отриманих у інших ЗВО здійснюється на підставі 
«Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС» 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf , 
«Положення про порядок визнання результатів навчання в інших ЗВО в Уманському НУС»  
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ.pdf) та 
«Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Уманського 
НУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/akademichna-mobilnist.pdf).
Здобувач вищої освіти звертається з заявою до ректора Університету з проханням про перезарахування результатів 
навчання. До заяви додається академічна довідка або інший документ (для іноземних ЗВО), який підтверджує 
результати навчання. 
Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних 
програм відповідної спеціальності та Академічної довідки, що надає Учасник. 
Університет визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання студента у вищому навчальному закладі-
партнері, з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЕСТS або з використанням 
системи оцінювання, прийнятої у країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не передбачено 
застосування ЕСТS.

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

Подібні практики за ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» не застосовувалися

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Положенням про порядок 
визнання в Уманському національному університеті садівництва  результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті, схваленим Вченою радою  Уманського НУС (протокол №2 від 03 жовтня 2019., зі змінами та доповненням від 
08 жовтня 2020 р., протокол № 1), введенням в дію наказом ректора від 08.10.2020 р., №01-05/168 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-
neformalnoi-osviti-08-10-2020.pdf). В Уманському НУС, згідно з положенням, визнання результатів навчання у 
неформальній освіті розповсюджується лише на обов’язкові компонети освітніх програм, оскільки вибіркові 
компоненти здобувач вищої освіти може обирати самостійно з широкого переліку. 
Університет визнає результати навчання у неформальній освіті в обсязі не більше 10 % від загального обсягу по 
конкретній освітній програмі. Здобувач вищої освіти звертається до декана факультету з проханням про визнання 
результатів навчання у неформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, 
свідоцтва, тощо), які підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання. Рішення про визнання 
результатів навчання у неформальній освіті приймає предметна комісія, яка проводить оцінювання знань 
здобувача. У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання результатів навчання здобувач має право 
звернутися з апеляцією до ректора Університету.

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

На програмі, що акредитується, визнання неформальної освіти проводилося частково в курсі «Поведінкові 
фінанси», здобувач вищої освіти Вероніка Кучер скористалися пропозиціями ресурсу UGEN і пройшла курс «UGEN 
CHALLENGE MARKETING & FINANCE» (30год) та отримала сертифікат. Результати навчання були перезараховані в 
межах І модуля «Теоретичні основи поведінкових фінансів».
https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/studnauka-finansisti-piznayut-tonkoshhi-profesii-razom-z-ugen-dlya-studentiv-ta-
universitetiv.html
Здобувачі вищої освіти Юлія Коцуренко, Вікторія Шмакова, Анастасія Третьяченко, Вікторія Яцюк, пройшли курс 
«Візуалізація даних» (30год) на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та отримали сертифікати. 
Ці результати навчання були перезараховані як частина курсу «Аналіз і візуалізація фінансових даних» в межах 
наступних тем: візуалізація даних аграрних підприємств; біоніка і дизайн.
 https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/kompleksnij-pidhid-do-navchannya-sogodni-osnova-uspihu-v-majbutnomu.html
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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

Освітній процес в університеті провадиться відповідно до Положення 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf), ОП, РП 
дисциплін та силабусів. Базисом навчання і викладання за ОП є сукупність підходів, основних серед яких є 
студентоцентрований та професійно-орієнтований. Методи і форми навчання й викладання обираються НПП 
індивідуально, у відповідності до ключового змісту освітніх компонентів. Коло традиційних методів навчання 
включає: лекції, практичні й лабор.заняття, самост. робота, дослідницька робота в процесі проходження виробничої 
практики, участь у конференціях, написання кваліфікаційних робіт. Нетрадиційні методи: гостьові лекції, 
презентації, кейс-метод,  інтерактивні вправи та тренінги, мозковий штурм,  проблемні семінари (круглі столи) та 
ін. В умовах карантину, застосовували платформу MOODLE (https://moodle.udau.edu.ua/?lang=uk) у відповідності до 
Положення (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-
potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-
tehnologij.pdf), що дозволило в достатній мірі досягти здобувачами передбачених ПР. Результати опитування 
свідчать, що переважна більшість здобувачів (83,7%) високо оцінили рівень якості організованої дистанційної 
форми навчання (https://mon.udau.edu.ua/assets/files/anketi/zvit-po-anketuvannyu-zdobuvachiv-shhodo-distancijnogo-
navchannya_2021.pdf).

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

Самостійним учасником освітнього процесу є здобувач вищої освіти за ОП, що реалізує означений підхід через 
формування індивідуальної освітньої траєкторії. Основою внутрішньої системи забезпечення якості освіти УНУС є 
студентоцентрований підхід, що регламентовано (https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html). 
Студентоцентрованість проявляється як в науковому, так і в освітньому компонентах (від вибору тем курсових і 
кваліфікаційних робіт, керівника, до вибору дисциплін індивідуальної освітньої траєкторії). Ефективне 
використання гнучких та новочасних методів й форм навчання, що відповідають вимогам студентоцентрованого 
підходу, підтверджується: можливістю обрання форм навчання; застосуванням методів активного навчання; 
розширенням автономії здобувачів (обрання вибіркових дисциплін; навчання за інд. планом: 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf; анкетування здобувачів з 
метою удосконалення рівня організації та якості проведення освітнього процесу: 
https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html; участь в управлінні університетом шляхом роботи 
органів студентського самоврядування: https://www.udau.edu.ua/ua/activities/studentske-
samovryaduvannya/polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-v-umanskomu-naczionalnomu-universitet-
sadivnicztva.html, що, зокрема, сприяє як навчальній, науковій, так і творчій їх діяльності; створення належних 
процедур виявлення скарг студентів (скринька довіри, прийом у ректора).

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

Методи навчання та викладання, що застосовуються в розрізі ОП, орієнтуються на принципах свободи слова й 
творчості, інформації. Науково-педагогічні працівники здійснюють вільний вибір форм і методів навчання й 
викладання, що відображено в РП з навчальних дисциплін, що викладаються в межах ОП. Академічна свобода НПП 
університету координується Кодексом академічної доброчесності УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf) та обмежена лише нормами статуту та правилами внутрішнього розпорядку(розкладом занять, спеціалізацією 
кафедри тощо).
Принцип академічної свободи реалізується також шляхом можливості обрання теми індивідуальних завдань, 
кваліфікаційних робіт, тематики тез доповідей на конференціях, наукових робіт для прийняття участі у конкурсах, 
навчання одночасно за декількома освітніми програмами в університеті. Академічна свобода здобувачів вищої 
освіти побудована на виборі освітніх компонентів у межах, передбачених освітньою програмою,  
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf ).
За погодженням керівництва ЗВО, здобувачі вищої освіти мають можливість обирати для себе бази проходження 
практики та тему кваліфікаційної роботи в межах тематики наукових досліджень кафедри. Інтереси здобувачів 
освіти реалізуються через органи студентського самоврядування, залученням до складу Вчених рад факультету, 
університету та робочої групи.

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 *

ОП відображає дані щодо ОК, логічно-структурну схему останніх, а також очікувані результати навчання. 
Деталізація ОК здійснена у силабусах. ОП та силабуси ОК розміщені на порталі інформаційних пакетів ЕКТС 
(https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam.html). Проєкти ОП розміщені на сторінці відділу моніторингу 
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якості освіти для можливості їх обговорення усіма зацікавленими учасниками (https://mon.udau.edu.ua/ua/proekti-
osvitnih-program/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/op-magistr3.html).
Інформація про вибіркові компоненти представлена каталогом елективних дисциплін 
(https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/). РП та силабуси представлені для 
ознайомлення на сайті кафедри (https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/magistru1.html).
Початок навчального семестру супроводжується зустрічами студентів із викладачами освітніх компонентів на яких 
висвітлюються ключові завдання, цілі, очікувані програмні результати навчання, обговорюються форми і методи 
викладання, а також порядок і критерії оцінювання. Означена інформація представлена у методичній документації 
на кафедрі де здійснюється підготовка фахівців (методичний кабінет кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування, корпус № 7 УНУС). Інформація щодо освітніх компонентів також розміщена на платформі MOODLЕ 
(https://moodle.udau.edu.ua/?lang=uk) та репозитарію (http://lib.udau.edu.ua/).

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

Поєднання навчання та досліджень під час реалізації ОП відбувається шляхом органічного компонування науково-
дослідної та навчальної роботи за ОП, що передбачає: участь здобувачів у студентському науковому гуртку «Юний 
фінансист» (https://finance.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/naukovij-gurtok.html), де відбувається реалізації і 
представництво наукових, творчих та духовних навичок студентів  (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/studentska-
nauka-u-sferi-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya.html;  https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/vidbulasya-ii-
vseukrainska-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-rozvitok-finansovo-kreditnih-sistem-vikliki-sogodennya.html); 
працюють за науковими інтересами та приймають участь у різних вітчизняних конкурсах 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/dajdzhest-zahodiv-z-finansovoi-gramotnosti-global-money-week-2021.html; 
https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/zaproshuemo-vzyati-uchast-u-tizhni-finansovoi-gramotnosti.html; 
https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/kafedra-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya-zaproshue-na-tizhden-
finansovoi-gramotnosti.html) та консурсах, що проводяться іноземцями. Так, суттєвим досягненням студентів є 
зайняті призові місця на конкурсі для молоді аграрних закладів освіти в рамках конкурсу «Агрополітичні бачення 
подальшого розвитку аграрного сектору – бачення молодих аграрних політиків» (в рамках проекту «Німецько-
український агрополітичний діалог»): Ярослав Новохацький (11- кф гр.) – II місце (30.05.2019 р.) 
(https://www.udau.edu.ua/ua/news/studenti-umanskogo-nus-uchasniki-hhi-zlotu-lideriv-agrarnoi-osviti-v-harkivskomu-
nau-im.-v.v.-dokuchaeva.html) та Анастасія Янюк (судентка 11-  кф гр) – II місце (10-11.06.2021 р., м. Київ, Науково-
методичнй центр вищої та фахової передвищої освіти) (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/chergova-peremoga-
aktivnih-j-ambitnih-molodih-i-kreativnih-finansistok-umanskogo-nus.html). Також участь у щорічному конкурсі на 
кращу студ. наукову роботу за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/vitaemo-peremozhciv-i-turu-vseukrainskogo-konkursu-na-krashhu-studentsku-
naukovu-robotu-za-napryamom-finansi-bankivska-sprava-ta-strahuvannya.html) та предметних олімпіадах 
організованих кафедрою фінансів, банківської справи та страхування (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/vitaemo-
peremozhciv-i-etapu-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiadi-z-disciplin-strahuvannya-ta-finansi1.html). Викладачі кафедри 
відображають результати наукових досліджень у провідних фахових українських та міжнародних зарубіжних 
виданнях, що індексуються у базах Scopus і WoS (Актуальні проблеми економіки, Економічний часопис-ХХІ, 
Investment Management and Financial Innovations, Journal of Competitiveness, Economics and Sociology, Problems and 
Perspectives in Management) та ін. А також у конференціях матеріали яких індексуються у базах Scopus і WoS 
(IBIMA).

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

Коло ключових питань, пов’язаних із переглядом ОК регламентуються Положення про забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf), а також Положенням про 
методичне забезпечення освітнього процесу в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-metodichne-zabezpechennya-vid-
08-10-2020.pdf).
Оновлення ОК відбувається із врахуванням: новочасних практик у сфері фінансів, банківської справи та страхування 
в результаті тісної та плідної співпраці з професіоналами-практиками та науковцями-теоретиками 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/spivpracya-osviti-ta-praktiki-osnova-pidvishhennya-profesijnoi-aktivnosti-
majbutnih-fahivciv-bankivskoi-spravi.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/kombinovane-lekcijne-zanyattya-
naukovciv-teoretikiv-z-riznih-zvo1.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/aspekti-diyalnosti-derzhavnoi-
kaznachejskoi-sluzhbi-ukraini-dosvid-praktika.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/realizovuemo-novi-pidhodi-
do-navchannya-poednuemo-teoriyu-ta-praktiku.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/bankivske-kredituvannya-z-
pozicii-teorii-i-praktiki.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/praktichnimi-prikladami-pro-teoretichni-postulati-
strahovoi-spravi.html), підвищення кваліфікації НПП за допомогою участі у професійних вебінарах й семінарах 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/profesijni-onlajn-zahodi-shlyah-do-vdoskonalennya.html; 
https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladachiv-kafedri-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya-
umanskogo-nus-u-vebinari-yak-komplaens-oberigae-biznes-vid-rizikiv-vid-naukovogo-pidhodu-do-praktichnoi-
realizacii.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/u-nogu-z-chasom-putivnik-hatatonu-2.0-prijti-nageneruvati-
rishennya-ta-peremogti.htmlhttps://finance.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladachiv-kafedri-finansiv-bankivskoi-spravi-
ta-strahuvannya-umanskogo-nus-u-vebinari-kraudfanding-yak-uspishno-realizuvati-proekt.html; 
https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladachiv-kafedri-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya-u-vebinari-
spravedlivist-ta-efektivnist-koli-shtuchnij-intelekt-najmae-na-robotu.html; 
https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/rozshiryuemo-naukovi-gorizonti-uchast-vikladachiv-kafedri-finansiv-bankivskoi-
spravi-ta-strahuvannya-umanskogo-nus-v-mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-konferencii-sistemnij-analiz-mizhnarodnih-
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ekonomichnih-vidnosin.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/vikladachiv-kafedri-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-
strahuvannya-vzyali-uchast-u-vseukrainskomu-onlajn-forumi-osvita.-biznes.-derzhava.-spivrobitnictvo-zaradi-
dobrobutu.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/rozvitok-osnova-profesijnosti.html), спеціалізованих курсах та 
конкурсах (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/vikladachi-kafedri-uchasniki-proektu-litnya-shkola-apd.html), а також 
зважаючи на законодавчі новації. 

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

В УНУС функціонує Центр Міжнародної освіти та співпраці (https://foreign.udau.edu.ua). Університет бере активну 
участь у понад 10 Міжнародних та навчально-наукових проектах, зокрема таких як: TEMPUS, SUAFRI-EPC, GUMLog, 
CRDF Global США, up_Running та ін. (https://science.udau.edu.ua/ua/novyj-resurs5.html). В університеті розроблено 
відповідне Положення (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-
organizaciyu-provedennya-praktiki-ta-stazhuvannya.pdf). Студенти Вікторія Шмакова та Юлія Коцюренко, що 
навчається за даною ОП наразі проходять практику в Німеччині.
Викладач кафедри Мальований М.І. пройшов закордонне науково-педагогічне стажування у економічному відділі 
Варшавського університету сільського господарства (Польща) (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/zakordonne-
naukovo-pedagogichne-stazhuvannya.html).
Також, Лиса Н.В. – стажування в університеті «Проф. Д-р. Асен Златарова» м. Бургас (Болгарія) за спеціальною 
затвердженою програмою «Формування економічних знань в умовах глобалізації суспільства» та Літній школі з 
комунікації м. Байя Доміція (Італія) за спеціальною затвердженою програмою Інституту Міжнародної Академічної 
та Наукової Співпраці (IIASC). Викладачі кафедри традиційно беруть участь в міжнародних конференціях (Польща, 
Іспанія, Білорусія), досвід та результати означеної участі враховуються викладачами при читанні ОК. 
Інтернаціоналізація діяльності УНУС чітко задекларована в стратегії його розвитку та нормативних документах.

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

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

Оцінювання програмних результатів здобувача вищої освіти з окремої навчальної дисципліни регламентується 
«Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському НУС» 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf) та 
«Положенням про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС» 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-
monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf).
В університеті функціонує кредитно-трансферна система організації освітнього процесу, яка ґрунтується на 
поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць.
Форми та методи проведення контролю (крім підсумкової атестації) визначаються індивідуальним навчальним 
планом здобувача вищої освіти. Основними формами контрольних заходів для перевірки досягнення програмних 
результатів навчання є поточний (включає оцінювання знань студента під час проведення практичних занять, 
виконання завдань самостійної роботи тощо і проведення модульного контролю) та підсумковий контроль 
(контроль рівня засвоєння знань та вмінь здобувача з навчальної дисципліни, для якої навчальним планом 
передбачений екзамен). 
В основі рейтингового оцінювання знань компетентностей здобувача закладено 100-бальну шкалу оцінювання. Для 
дисциплін, в яких навчальним планом передбачено форму підсумкового контролю екзамен, на поточний контроль 
закладено 70 балів, на підсумковий контроль - 30 балів. З дисциплін, в яких передбачено залік – враховуються всі 
результати поточного контролю. Під час занять, оцінювання підлягають: рівень знань; повнота та якість відповіді; 
активність при обговоренні тощо.
При контролі виконання індивідуальної роботи, оцінюванню в балах підлягає самостійне опрацювання тем в цілому 
чи окремих питань; написання есе; підготовка наукових статей тощо. Курсові роботи, звіти про проходження 
навчальних і виробничих практик оцінюються в межах від 0 до 100 балів включно.
Система оцінювання знань здобувача по кожній навчальній дисципліні розробляється кафедрою самостійно з 
урахуванням вимог «Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС».

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

В Уманському НУС розр.та впроваджено с-му норм та положень, в яких затверд. форми контр.заходів та критерії оц.-
ня навч. досягнень здобувачів ВО:
– орг. осв. процесу регл-ся Положенням про ор-ю ОП в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf);
– основні засади забезп. якості освітньої д-ті відображено в Положенні про забезпечення якості освіт. Д-ті та якості 
ВО в УНУС  (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf)
– уд-ня с-ми контролю якості знань здобувачів відображено в Положенні про порядок проведення моніторингу і 
контролю якості освіти в УНУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-
pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf);
– основні принципи ор-ції контролю та підсум.атестації під час дистанційного навчання рег-ся Положенням про 
організації поточного, семестрового контролю та підсумкової атестації із застосуванням технологій дистан. навчання 
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в УНУС  (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-
potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-
tehnologij.pdf)
Методи і критерії оцінювання в розрізі дисц. відображено в РП 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/magistru1/robochi-programi.html) та силабусах 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/magistru1.html).

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

Основні засади забезпечення якості освітньої діяльності відображено в Положенні про забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf). Здобувачі вищої освіти 
отримують інформацію від НПП на першому занятті щодо структури дисципліни, форми контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання. Крім того, здобувачі можуть самостійно ознайомитися з інформацією у робочих програмах 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/magistru1/robochi-programi.html), силабусах 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/magistru1.html) та у системі дистанційного навчання moodle 
(https://moodle.udau.edu.ua/).
На основі навчального плану розробляється та затверджується індивідуальний навчальний план здобувача вищої 
освіти (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf), який є робочим 
документом, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг 
навчального навантаження з урахуванням усіх видів навчальної діяльності, типи індивідуальних завдань, систему 
оцінювання тощо.

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

Відповідно до Стандарту вищої освіти, п. VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти, за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, атестація здобувачів 
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-magistr.pdf).
Атестація здобувачів вищої освіти є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є 
оволодіння методологією творчого вирішення сучасних проблем наукового характеру на основі отриманих знань, 
професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-diplomne-proektuvannya-unus-
10.07.2019.pdf).
Основні організаційні засади, структура, вимоги до оформлення знайшли своє відображення в Методичних 
рекомендаціях підсумкової атестації, які оприлюднено на сайті кафедри  (https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/metodichna-ta-organizacijna-robota/metodichne-zabezpechennya-osvitnogo-procesu/osvitnij-riven-magistr.html).
Кваліфікаційна робота розміщується на сайті відділу моніторингу якості освіти Уманського НУС 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/diplomi.html).

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

Процедура проведення контрю захю в УНУС регл-ся: 
Положенням про орг. ОП в УНУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-
pro-osvitnij-proces.pdf); 
Положенням про забезпечення якості осв. д-ті та якості ВО в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf), 
Положенням про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в УНУС
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-
monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf); 
Положенням про атестацію здобувачів ВО у формі публічного захисту каліф. роботи в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-diplomne-proektuvannya-unus-
10.07.2019.pdf); 
Положенням про організацію проведення практичної підготовки студентів УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-
pidgotovki.pdf);
Положенням про академічну успішність в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-08-10-
2020.pdf); 
Кодекс академ. добр. УНУС  (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-
dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf);
роб. пр.-ми (https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/magistru1/robochi-programi.html) та силабусами 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/studentu/magistru1.html).
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf) прозорість, 
відкритість, неупередженість оцінювання досягнень студентів є одним із принципів забезпечення якості освітнього 
процесу та дотримання принципів академічної доброчесності. З метою забезпечення об’єктивності і 
неупередженості НПП під час провадження поточного та підсумкового контролю розроблено Положення про 
академічну успішність (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-
akademichnu-uspishnist-08-10-2020.pdf), Кодекс академічної доброчесності Уманського НУС  
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf) та Антикорупційну програму 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf). Для 
перевірки залишкових знань здобувачів вищої освіти і рівня об’єктивності екзаменаторів передбачено проведення 
ректорського контролю якості підготовки студентів з окремих дисциплін, які викладалися в попередньому семестрі. 
За підсумками проведення ректорського контролю на засіданні кафедри, вченої ради факультету та університету 
обговорюються: якісні і кількісні показники успішності студентів; найбільш характерні помилки, причини їх 
виникнення та визначаються заходи щодо їх усунення. Прикладів конфліктів інтересів та їх врегулювання на ОП 
«Фінанси, банківська справа та страхування» не було. 

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

Можливість повторного представлення дипломної роботи до захисту за умови доопрацювання або ж розробки нової 
теми за пропозицією випускової кафедри визначає екзаменаційна комісія 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-diplomne-proektuvannya-unus-
10.07.2019.pdf).
У випадку незгоди з оцінкою підсумкової атестації здобувач вищої освіти має право подати апеляцію на ім’я ректора 
університету в день проведення підсумкової атестації після оголошення її результатів 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/ek.pdf).
Здобувачам, які мають з дисципліни оцінку «не зараховано», одержали на екзамені від 35 до 59 балів, були 
недопущені або не з’явилися на екзамен, дозволяється під час канікул до початку наступного семестру ліквідувати 
академічну заборгованість відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. Повторне складання 
екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз НПП, другий - комісії, яка створюється 
деканом факультету. Оцінка, отримана здобувачем у результаті другого перескладання екзамену, є остаточною. 
Якщо студент отримав більше двох незадовільних оцінок з дисциплін, він підлягає відрахуванню з університету за 
невиконання навчального плану. (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-
pro-akademichnu-uspishnist-08-10-2020.pdf).
Випадків оскарження результатів екзаменів/атестації за ОП не зафіксовано.

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

У разі незгоди з оцінкою, отриманою на захисті дипломної роботи здобувач вищої освіти має право в день 
оголошення результату захисту подати апеляцію на ім’я ректора. На основі апеляції розпорядженням ректора 
створюється комісія для розгляду апеляції. Розгляд здійснюється протягом трьох робочих днів після її подачі. У разі 
виявлення порушень процедури захисту дипломної роботи, що могло здійснити негативний вплив на результати 
оцінювання, комісія рекомендує скасувати рішення екзаменаційної комісії та провести повторне засідання у 
присутності представника апеляційної комісії 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-diplomne-proektuvannya-unus-
10.07.2019.pdf).
Звернення здобувачів вищої освіти, які не погоджуються з результатами підсумкового семестрового контролю 
розглядається апеляційною комісією, яка створюється наказом ректора у разі надходження письмової заяви 
здобувача у довільній формі щодо оскарження результату підсумкового семестрового контролю. До складу 
апеляційної комісії входять: голова; члени комісії (не менше 2-х); секретар комісії 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-apelyaciyu.pdf).
Щодо доступності, зрозумілості та критичного погляду до критеріїв оцінювання навчальних досягнень – відділ 
моніторингу проводить анонімне анкетування студентів (https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/zvitnist-po-
anketuvannyu.html).

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

Забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу Уманського НУС регламентує:
– Кодекс академічної доброчесності Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf);
– Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Уманського НУС  
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-komisiyu-z-pitan-etiki.pdf);
– Антикорупційна програма Уманського НУС 
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(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf);
‒ Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в 
Уманському НУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-
zapobigannya-ta-viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-
2020.pdf ).

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

Перевірку курсових робіт, тез, есе, рефератів на академічний плагіат, здобувачі вищої освіти, мають обов’язково 
проводити самостійно за допомогою безкоштовних комп’ютерних програм, зокрема, які знаходяться у відкритому 
доступі у мережі інтернет (https://advego.com/plagiatus/, https://www.etxt.ru/antiplagiat/, 
https://strikeplagiarism.com/uk/). Відповідальність за достовірність отриманих результатів, прийнятих рішень та 
висновків в роботі несе студент. З метою недопущення фактів академічного плагіату в дипломних роботах, що 
виконуються в Уманському НУС, рекомендується дотримуватись алгоритму взаємодії авторів, що подають дипломні 
роботи з відділом моніторингу якості освіти 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-zapobigannya-ta-
viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-2020.pdf). Для протидії 
порушенням академічної доброчесності в Уманському НУС використовується спеціалізоване ПЗ «Unicheck» системи 
«Антиплагіат Unplag.com» для виявлення плагіату при перевірці кваліфікаційних робіт.

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

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

За порушення академічної доброчесності Уманський НУС керується Кодексом академічної доброчесності 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf), Антикорупційною програмою 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf), 
Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-zapobigannya-ta-
viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-2020.pdf ), Положенням 
про архів відкритого доступу (репозитарій) УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-arhiv-vidkritogo-dostupu-
(repozitarij)-Umanskogo-NUS.pdf). 
Відповідно до Кодексу академічної доброчесності УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf) та Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf) за порушення правил 
академічної доброчесності здобувачі вищої освіти притягуються до таких основних видів відповідальності:  повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, модульний контроль, підсумковий контроль, залік); повторне 
проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування з Університету.

6. Людські ресурси

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

Відповідно ЗУ «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю України, Полож. про порядок 
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-
onkursnogo-vidboru-na-zamishhennya-vakantniz-posad-npp.pdf),    Полож. про порядок обрання та прийняття на 
роботу НПП (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-poryadok-obrannya-
ta-prijnyattya-na-robotu-npp(1).pdf ), Полож. про рейтингову систему оцінювання діяльності НПП 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/111.pdf ) забезпечується конкурсний добір 
викладачів ОП в УНУС. Процедура має наступний вигляд: 1.  Розгляд Конкурсною комісією університету.
2. Обговорення на засіданні зборів НПП кафедри кандидатур, де на основі таємного голосування, рішення зборів та 
витяг з протоколів лічильної комісії, передаються на розгляд Вченої ради Університету щодо рекомендації або не 
рекомендації кандидатури на заміщення вакантної посади.
3. Обрання на посади здійснюється на засіданні вченої ради університету шляхом таємного голосування. 
За результатами конкурсного добору, реалізація ОП забезпечується працівниками, які мають понад 5 років науково-
педагогічного стажу, їх освітня кваліфікація та професійна активність відповідає п. 37, п.38 Ліц. умов провадження 
освітньої діяльності,  відповідно до викладання конкретних ОК ОП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
Сторінка 16



організації та реалізації освітнього процесу

Процес розроблення, запровадження та реалізації ОП здійснюється за участі всіх зацікавлених стейкхолдерів, які 
мають можливість слідкувати за новинами на сторінці кафедри https://finance.udau.edu.ua та брати участь в 
модернізації ОП на засіданнях робочих груп (Протокол № 1, від 27 листопада 2020р., протокол 2 від 5 лютого 2021 
р.),
де вносять свої пропозиції щодо її удосконалення, брати участь в  оn-line обговоренні  ОП 
https://mon.udau.edu.ua/ua/obgovorennya-osvitnih-program.html?pr=a09ccc844b749b3208c050c49f139a04. З 
ініціативи кафедри фінансів, банківської справи та страхування із роботодавцями (Уманське відділення «148/23 АБ 
«УКРГАЗБАНК», Уманський регіональний центр АТ СГ «ТАС», ПрАТ СК «Арсенал страхування», управління праці 
та соціального захисту населення Уманської райдержадміністрації, ТОВ "АГРОРІСК" та ін.) укладено угоди про 
співпрацю. Згідно яких  реалізуються наступні механізми співпраці: 
1. Ярмарки вакансій, в рамках яких представники презентують свої підприємства, а студенти можуть ознайомитися 
із пропозиціями щодо роботи, заповнити заявки, подати резюме та працевлаштуватися 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/yarmarok-vakansij-2020-v-umanskomu-nus.html).   
2. Проведення занять з роботодавцями. 
3. Проходження практики здобувачами освіти ОП відповідно до існуючої бази практик та договорів з 
підприємствами.

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

До проведення занять систематично залучаються практики, експерти галузі, роботодавці. Зокрема, відбулася 
гостьова лекція за участі ди-ра Уман. в-ня №3 АТ КБ "Приватбанк" О. Гордієнко: «Кредитні операції банку»  
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/gostovij-lektor-praktichnimi-prikladami-pro-teoretichni-postulati.html), лекція зі 
стейкхолдером: практичні акценти страхування в контексті теорем. м-лу 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/lekciya-zi-stejkgolderom-praktichni-akcenti-strahuvannya-v-konteksti-
teoretichnogo-materialu.html) у дистан. режимі було організоване заняття комбінованого типу з д-ни «Інформаційні 
системи і технології у фінансах», де гостьовими співлекторами, в рамках укладеної угоди про співпрацю, стали 
навч.-наук. і-ту ек. і права ЧНУ ім. Б. Хмельницького.(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/kombinovane-lekcijne-
zanyattya-naukovciv-teoretikiv-z-riznih-zvo1.html), та д-ра Черкаського в-ня № 105 Приватбанку 
В.Лисак(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/bankivske-kredituvannya-z-pozicii-teorii-i-praktiki.html), приймали 
участь в освітньому заході типу "Open Space", відвідавши базу практики Уманське в-ня АБ "УКРГАЗБАНК" 
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/osvitnij-open-space-zdobuvaemo-znannya-na-praktici.html). Відповідно до угод 
про співробітництво представники роботодавців беруть участь у: вд-ні ОП; пров. занять разом з вик-ами; 
круг.столах; взаємне консул. За рез-ми опитування студентів, 100% бажають переймати досвід проф.-практиків 
безпосередньо в навч.процесі.

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

Професійний розвиток викладачів відбувається відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників Уманського національного університету садівництва: 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikacii-npp-
umanskogo-nus_2019.pdf.  Відділ моніторингу якості освіти УНУС сприяє у пошуку ресурсів для підвищення 
кваліфікації викладачів в межах України та за кордоном. Систематично проводяться семінари та вебінари із 
запрошенням профільних фахівців, метою яких є професійне навчання викладачів в методичному, науковому, 
організаційному та практичному рівнях (https://mon.udau.edu.ua/ua/novini/pidvishhuemo-vikladacku-
majsternist.html).   
Фонди наукової бібліотеки весь час поповнюються новою науковою літературою та періодикою 
(https://library.udau.edu.ua/pro-biblioteku.html).  
В договорах про співпрацю з підприємствами обумовлюється проходження навчання чи підвищення кваліфікації на 
підприємствах, а також можливість зустрічі провідних спеціалістів з викладачами.
На сайті ЗВО присутня інформація щодо актуальних подій в Україні та за кордоном, 
(https://science.udau.edu.ua/ua/conferences.html).  
Центр міжнародної освіти та співпраці УНУС пропонує викладачам програми персональної мобільності, проекти та 
гранти на наукові стажування (https://foreign.udau.edu.ua/ua/vikladachu.html). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку викладачів регламентується в університеті Положенням про надання щорічної грошової 
винагороди педагогічним працівникам Уманського НУС за сумлінну працю, зразкове виконання посадових 
обов’язків: (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozh-pro-grosh-vinagor--ped-prac-
UNUS.pdf),  Колективним договором між трудовим колективом та адміністрацією Уманського НУС на 2020-2022 
роки: (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/koldogov-2020-2022.pdf),  де прописано 
систему заохочення розвитку викладацької майстерності, яка має матеріальну та нематеріальну складову (вручення 
нагород університету – грамот, подяк).
В якості матер. заохочення кол. договором передбачається преміювання, встановлення надбавок до пос. окладу за 
сумлінне виконання пос. обов’язків, захист кандидатської та докторської дисертації, отримання патенту, публікацію 
статті у виданнях, що цитуються у науком. базах Scopus, WoS, підготовку матеріалів для отримання гранту тощо. 
Заохоченням нематеріального характеру є нагородження за сумлінну працю, з нагоди державних свят та до 
визначних і пам’ятних дат, професійних свят; за підсумками проведення конкурсів, наукових конференцій тощо. 
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Відділом моніторингу якості освіти щорічно проводиться рейтингове оцінювання викладачів 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/111.pdf), за результатами якого 10% кращих  НПП 
отримують набавку. Так, два викладачі кафедри Прокопчук О.Т. та Барабаш Л.В. цьогоріч увійшли до рейтингового 
списку.

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?

Фінансова діяльність університету направлена на забезпечення навчального процесу 
(https://www.udau.edu.ua/ua/public-information/finansovi-dokumenti/) та орієнтована європейські стандарти освіти. 
Університет має розширену інфраструктуру: наук. бібліотека  (https://library.udau.edu.ua/), яка має такі складові: 
репозитарій (https://www.udau.edu.ua/ua/news/repozitarij-umanskogo-nus.html), електронний каталог, веб-сайт, 
віртуальна бібліог. довідка, бібліографічні огляди; лабораторії, спорт. зали та майданчики, гуртожитки, їдальня, 
медпункт, магазини й кафе, НВК. Комп. аудиторії обладнані відповідно до сучасних вимог. В УНУС впроваджено 
«Автоматизовану систему управління навчальним закладом», що забезпечує управління ЗВО в єдиному інформ. 
просторі (розкладу занять (http://mkr.udau.edu.ua/) навчальних планів і т.д.). Комплекс дозволяє створювати і 
враховувати інд. траєкторії навчання студентів, у т. ч. через Internet. В УНУС активно використовується навчальна 
платформа дистанційного навчання Moodle (https://moodle.udau.edu.ua/). Методичне забезпечення з дисциплін ОП 
доступне для студентів на сайті кафедри, яке постійно оновлюються (https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/metodichna-ta-organizacijna-robota/metodichne-zabezpechennya-osvitnogo-procesu/osvitnij-riven-magistr.html). 
Кафедра розміщена в окремому корпусі. У її розпорядженні 4 аудиторії, які обладнанні мультимедійними 
проекторами і лабораторія,  яка обладнана комп. технікою.

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?

Безпечність освітнього середовища в УНУС здійснюється через: медичне обслуговування, наявність закладів 
громадського харчування (їдальня, буфет, кафе), безпечні умови проживання в гуртожитках №6, №2 та №4, 
розвиток фіз. виховання та спорту (діє 6 спортивних секцій). В університеті діє з 1966 р. Центр культури і виховання 
студентів, до складу якого входять 15 творчих колективів, які працюють у різних жанрах (хореографія, театральне та 
інструментальне мистецтво, вокал). В Центрі понад 500 студентів реалізують свої творчі здібності. Зв’язок освітнього 
процесу забезпечує Рада студентського самоврядування, до якої звертаються здобувачі ОП у разі виникнення 
питань. Для особистих звернень в холі університету встановлено «Скриньку довіри». В УНУС діє відділ професійно-
кар'єрної орієнтації здобувачів, які мають можливість отримати інформацію про роботодавців (Ярмарки вакансій, 
стендові презентації, тренінги).
На початку року поточного навчального року проводиться опитування щодо їхніх потреб та інтересів студентів 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html), результати якого ураховуються при створенні 
освітнього середовища. Також діє каталог вибіркових дисциплін (https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-
elektivnix-vibirkovix-discziplin/). Ректор університету систематично проводить зустрічі зі студ. Самоврядуванням за 
результати яких формуються накази про врахування інтересів та потреб здобувачів.

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

Забезпечення безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти не менше одного 
разу на рік проводить інструктажі з усіма студентами і персоналом університету щодо безпеки життєдіяльності, 
дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці з відповідним записом у журналі. Правила поведінки в 
питаннях безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки регламентуються положенням та інструкціями: 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/ohorona-praci/n3op.pdf, 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/ohorona-praci/n1op.pdf,
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/op/instrukciya-n1-pro-zag-pravila.pdf). Усі приміщення та умови 
для навчання студентів відповідають діючим санітарним вимогам, згідно Санітарного паспорту 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/sanitarnij-pasport-2018.pdf). Комітет з попередження і 
боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією в УНУС надає консультативну підтримку щодо протидії 
сексуальним домаганням та дискримінації здобувачів (https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html).  
Психологічна служба університету «Довіра» здійснює бесіди, консультації, моніторинг стану психічного здоров’я 
суб’єктів навчального процесу (https://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/psixologichna-sluzhba-universitetu/). 
Цілодобовою здійснюється охорона навчальних корпусів, гуртожитків та території.

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?

В УНУС створені механізми осв., орг., інфор., конс. та соц. підтримки здобувачів вищої освіти. Важливу роль відіграє 
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інфор. середовище для підтримки освітнього процесу через спілкування з кураторами груп, викладачами, радою 
студ. самоврядування (https://www.udau.edu.ua/ua/activities/studentske-samovryaduvannya), в соц.. мережах Facebook 
та Інстаграм та за допомогою меседжерів Viber та Telegram. Надається організаційна та консультативна підтримка 
(проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин). Систематично проводиться година куратора. У разі 
складних ситуацій до вирішення питань залучається студентський актив, представники деканату та ректорату. Студ. 
сам-ня забезпечує захист прав і інтересів студентів та їх участь в управлінні університетом: внесення пропозицій 
щодо умов побуту, відпочинку, мед. обсл., оздоровлення, розвитку, контроль за правильністю нарахування 
стипендій, заохочення студентів. Для визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти осв., орган., інфор., 
конс. та соц. підтримкою відділ моніторингу якості освіти ун-ту проводить анкетування 
(https://finance.udau.edu.ua/assets/files/zviti-viddilu-monitoringu/anketuvannya.pdf). За результатами анкетування 
можна зробити висновок, що відповідні послуги надаються на високому рівні і задовольняють більшість студентів. 
В ун-ті навчаються студенти із пільгових категорій населення: сироти, напівсироти, учасники АТО та їх діти, діти 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, діти із багатодітних сімей тощо, яким університет надає активну підтримку у 
вигляді соц.. стипендій та інших видів соціальною допомоги.

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

Університет забезпечує всі необхідні умови для забезпечення осіб з особливими освітніми потребами реалізувати 
право на навчання. Такі особи можуть зараховуватись за співбесідою або брати участь у конкурсному відборі за 
іспитами та/або квотою-1, квотою-2. В УНУС впроваджено Порядок супроводу особам з інвалідністю та іншим 
маломобільним групам студентства (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/edu/poryadok-
suprovodu.pdf) та програма з поетапного пристосування частини навчальних приміщень для студентів з особливими 
потребами. Обладнані пандусами корпуси № 1, №4, № 5, № 7, спортивний комплекс № 1 і Навчально-культурний 
центр та обладнані східцями та широкими дверима корпуси № 2, № 9, № 10, № 12, № 13, а також усі гуртожитки. 
Вхід і вихід з приміщення, напрям руху по східцях обладнані табличками з шрифтом Брайля. Для такої категорії 
студентів є можливість навчатися за індивідуальним графіком та дистанційно. Здобувачів вищої освіти за ОП з 
особливими освітніми потребами немає.

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

В УНУС значна увага п-ться розробці політики та процедур врегулювання конфл. ситуацій. В ун-ті діє псих. служба 
«Довіра». Її послуги, що надаються службою, здійснюються на безоплатній основі, є конфіденційними та 
толерантними. У своїй д-ті УНУС дотримується за-ва У-ни в сфері забезпечення гендерної рівності та протидії 
дискримінації та керується Положенням про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-protidiyu-seksualnim-
domagannyam.pdf).
Розроблено методичні реком. щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/nakazi/n-839-metod-rek-konflikt-interesiv.pdf). Також здійснює 
свою роботу постійно діюча комісія з оцінки корупційних ризиків в Уманському НУС, яка працює згідно Положення 
про комісію з оцінки корупційних ризиків в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-komisiyu-z-ocinki-korupcijnih-
rizikiv-v-unus.pdf). В університеті діє Антикорупційна програма Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf). 
Працює «Антикорупційна лінія» та «Скринька довіри», де може бути повідомлена інформація про факти корупції з 
боку пос. осіб, працівників та контрагентів ЗВО. Діє комісія з питань запобігання випадків булінгу в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/nakazi/nakaz.pdf).

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

Процедури пов’язані із розробкою, затвердженням, моніторингом та періодичним переглядом ОП в Уманському 
НУС регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському національному університеті 
садівництва (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-
proces.pdf), Положенням про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в 
Уманському національному університеті садівництва 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-osvitni-programi-11111.pdf). 
Означені процедури ОП регулюються в ЗВО Положенням про порядок проведення моніторингу і контролю якості 
освіти в Уманському національному університеті садівництва 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-
kontrolyu-yakosti-osviti.pdf) та Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 
Уманському національному університеті садівництва 
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(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf).
У відповідності до означених нормативних документів розроблено ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти  (https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/osvitni-programi/osvitno-
profesijna-programa-drugogo-rivnya-vishhoi-osviti-magistr-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya2.html).

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

Здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП є частиною системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти Уманського НУС, що регулюється Положенням про забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf), Положенням про порядок 
розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip). Перегляд 
ОП в Університеті відбувається з ініціативи і пропозиції гаранта ОП, НПП, які її реалізують. Підставою для 
перегляду є результати оцінювання якості, об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру, інших 
ресурсних умов реалізації освітньої програми, зворотний зв'язок із зацікавленими стейкхолдерами. Перегляд 
(оновлення або модернізації) ОП здійснюється робочими (проєктними) групами, що формуються окремо за кожною 
ОП на період її розроблення, моніторингу, перегляду, проведення процедур зовнішнього оцінювання, 
самооцінювання.
Відповідно до зазначених нормативних документів ОП переглядалася та коригувалася із залученням стейкхолдерів 
(Костянтин Улянич, директор ПП «ProLine») та здобувачів. З метою формування у здобувачів навиків та вмінь 
представлення результатів наукових досліджень іноземною мовою, до ОК додано навчальну дисципліну «Основи 
наукової комунікації іноземними мовами», яка читається безпосередньо викладачем кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування. 
На прохання здобувачів відкориговано та розширено перелік вибіркових компонентів ОП в частині дисциплін 
професійного спрямування – «Фінансова безпека» та «Антикризове управління фінансами».
На прохання стейкхолдерів (Олег Ярошевич, начальник управління та соціального захисту населення Уманської 
райдержадміністрації та Оксана Остроушко, керівник ЦОК ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» – рецензія на ОП) та 
академічної спільноти (Наталія Бутко, к.е.н., доцент Черкаського національного університету ім. Богдана 
Хмельницького коло обов’язкових компонент розширено ОК «Соціальне страхування».
А також, як за ініціативи стейкхолдерів (Олександр Бондаренко, директор ПП ПФ «Контур»), так і здобувачів фокус 
ОП направлений на розкриття особливостей фінансових процесів в аграрному секторі економіки, що відповідно 
знайшло своє відображення у розрізі ОК (зокрема, ОК 2, 4, 5, 6, 8, 12) та розширення переліку компетентностей ОП 
в часині СК 10 (Здатність використовувати фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування для 
прийняття управлінських рішень в аграрному секторі економіки) і ПР 14 (Використовувати фундаментальні знання 
з фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з управлінським інструментами для здійснення 
професійної діяльності в аграрному секторі економіки).
Детальне обговорення ОП відображено на: https://mon.udau.edu.ua/ua/obgovorennya-osvitnih-program.html?
pr=a09ccc844b749b3208c050c49f139a04.

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

У відповідності до Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду ОП, , щорічно 
відділом моніторингу якості освіти УНУС проводиться анкетування студентів пов’язане з оцінюванням ОП 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html). Здобувачі включені до проєктних груп з розробки, 
моніторингу та перегляду ОП, надають свої пропозиції стосовно оновлення і удосконалення останньої, а також є 
членами Вченої ради як факультету так і Університету, на якій вона затверджується. Анкета складається відділом 
моніторингу якості освіти УНУС та містить основні критерії забезпечення якості. Процес моніторингу передбачає 
збір даних за допомогою on-line анкетування за зазначеними позиціями із відповідними коментарями. За 
результатами моніторингу складається аналітичний звіт, що подається до навчально-методичної ради Університету. 
Робоча група формуючи ОП максимально зважила усі пропозиції й очікування випускників ОП, висловлені ними 
під час засідання робочої групи (протокол № 1від 27.11.2020 р.) та під час обговорення проєкту ОП 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/obgovorennya-osvitnih-program.html?pr=a09ccc844b749b3208c050c49f139a04). 
Моніторинг думки здобувачів виявив потребу в акценті ОП на фінансових процесах в аграрному секторі економіки 
та розширенню переліку вибіркових компонентів ОП в частині дисциплін професійного спрямування – «Фінансова 
безпека» та «Антикризове управління фінансами».

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

Студ. сам-ня активно долучається до процедур внутр. забезпечення якості ОП в ун-ті бляхо надання пропозицій та 
зауважень щодо змісту програм навч. дисциплін. Слід зазначити, що здобувач за даною ОП Наталія Сьомко є 
заступником голови Ради студ. сам-ня факультету. Функціонування органів студ. сам-ня регламентується 
Положенням про студентське самоврядування УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--pro-studentske-samovryaduvannya--
Umanskogo-NUS.pdf) і спрямоване на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення 
виховання культури й духовності здобувачів вищої освіти.
Внутрішнє забезпечення якості ОП координується сектором якості освіти органи студ. сам-ня 
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https://ef.udau.edu.ua/ua/studentu/duplicate-of-studentske-samovryaduvannya.html, за обов’язкової участі якого 
відбувається проведення соціологічних досліджень (долучаються до відділу моніторингу якості освіти стосовно 
проведення опитування щодо якості навчання). Процес моніторингу передбачає збір даних за допомогою онлайн-
анкетування за зазначеними позиціями з коментарями. За результатами моніторингу складається аналітичний звіт, 
який подається до навчально-методичної ради ЗВО (https://finance.udau.edu.ua/ua/akreditaciya1/anketuvannya/zvit-
viddilu-monitoringu-yakosti-osviti-umanskogo-nus-pro-ocinyuvannya-yakosti-osvitnogo-procesu-zdobuvachami-drugogo-
magisterskogo-rivnya-vishhoi-osviti-za-specialnistyu-072-finansi-bankivska-sprava-ta-strahuvannya.html).

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

Стейкхолдери надають рек-ції та заув. щодо змісту ОП в цілому та ОК, зокрема. Щорічно орг-ся Ярмарки вакансій, 
де, за доп. анкетування, здій-ся моніторинг якості освіти вип-в та готовності до співпраці р-ців. Орг. зустрічі, круглі 
столи… з метою обговорення ОП. (https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/zustrich-z-profesionalami-bankivskoi-
diyalnosti.html; https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/smart-diskus-suchasna-finansova-osvita-poglyad-robotodavciv-
cikavo-pro-golovne.html).
Зокрема, керівник «СК «Арсенал Страхування» О. Остроушко запр-ла доповнити список ОК «Соціальним 
страхуванням» (https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/osvitni-programi/osvitno-profesijna-programa-drugogo-
rivnya-vishhoi-osviti-magistr-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya2.html). Про-ю щодо розш. методів навчання 
озвучила зав. каф. ек. та ф-в, д.е.н. ХДАУ Н. Танклевська (https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/osvitni-
programi/osvitno-profesijna-programa-drugogo-rivnya-vishhoi-osviti-magistr-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-
strahuvannya2.html).Ряд п-цій від стейкхолдерів надійшло в ході обговорення ОП на сайті 
https://mon.udau.edu.ua/ua/obgovorennya-osvitnih-program.html?pr=a09ccc844b749b3208c050c49f139a04 щодо 
фокусу останньої на аграрній галузі. На посиленій ролі ОК 3 наголошує нач. Ум-го в-ня «УкрСибБанк» О. 
Шулянський (https://finance.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/osvitni-programi/osvitno-profesijna-programa-drugogo-
rivnya-vishhoi-osviti-magistr-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya2.html). 

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

В Університеті створена та функціонує громадська організація «Асоціація випускників та друзів Уманського НУС» 
(https://www.udau.edu.ua/ua/alumni/asocziacziya-vipusknikiv-ta-druziv-umanskogo-nus/), головою якої є д. с-г. н., 
професор Олена Улянич. Ключовим напрямом асоціації є ведення інформаційної бази даних випускників та 
забезпечення з ними зворотного зв’язку. На сайті Університету створено електронний інформаційний ресурс «УНУС 
очима випускників» (https://www.udau.edu.ua/ua/alumni/unus-ochima-vipusknikiv/), де, за допомогою анкетування, 
збирається інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторій їх працевлаштування. Традиційно в університеті 
щорічно організовуються зустрічі випускників, на яких збирається інформація щодо кар’єрного шляху та 
працевлаштування останніх. Випускники за ОП залишають відгуки на сайті кафедри: 
https://finance.udau.edu.ua/ua/abiturientu/vidguki-vipusknikiv.html?cat-rev_start=0#cat-news-block. Викладачі 
кафедри здійснюють моніторинг працевлаштування випускників за ОП, що реалізуються на випусковій кафедрі: 
https://finance.udau.edu.ua/ua/abiturientu/pracevlashtuvannya.html.
Відділом професійно-кар’єрної орієнтації проводиться моніторинг кар’єрного шляху випускників та збір інформації 
про працевлаштування випускників (https://work.udau.edu.ua/ua/monitoring-karernogo-shlyahu.html).

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?

Сукупність процедури пов’язаних із забезпеченням якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх 
показників освітньої діяльності за ОП 072 здійснюються в трирівневому розрізі:  на рівні кафедри – контроль за 
діяльністю НПП, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедри; на рівні факультету – контроль за 
діяльністю кафедри, заслуховування, обговорення питань та прийняття рішень на засіданні вченої ради факультету 
щодо затвердження основних нормативних документів з реалізації ОП; на рівні Університету – моніторинг щодо 
виконання прийнятих рішень (проводить Відділ моніторингу якості освіти УНУС). У ході здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» за час її реалізації було виявлено 
наступні недоліки: – доцільність оптимізації співвідношення лекційних та практичних годин для професійно-
орієнтованих дисциплін; – неврегульованість питання академічної мобільності студентів. З метою усунення 
недоліків було вирішено перерозподілити години дисциплін: Основи наукової комунікації іноземними мовами, 
Соціальне страхування, Аналіз і візуалізація фінансових даних; а також укладено угоду про співпрацю з 
Полтавською державною аграрною академією для врегулювання питання академічної мобільності студентів.

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?

Враховуючи первинність акредитації, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що беруться до 
уваги під час удосконалення ОП, відсутні. Водночас, зважаючи на практику проведених акредитацій в Університеті, 
розроблено й враховано наступні рекомендації з удосконалення ОП: розширено й актуалізовано інформаційне 
наповнення кафедрального сайту щодо представлення інформації в розрізі ОП, а також навчання й викладання за 
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ними; суттєво розширено практику залучення базових роботодавців та інших стейкхолдерів ОП як партнерів до 
участі в організації забезпечення і підвищенні якості освітнього процесу; оновлено особисті профілі викладачів 
кафедри в яких зазначена актуальна інформація щодо освіти, підвищення кваліфікації, всіх видів і результатів 
професійної діяльності останніх; НПП активно публікують наукові праці у вітчизняних фахових виданнях, а також у 
виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science; переглянуто та доповнено списки 
рекомендованої літератури в межах ОК в частині новочасних наукових напрацювань як вітчизняних так і 
зарубіжних дослідників. А також враховано рекомендації з удосконалення освітніх програм відділу моніторингу 
якості освіти УНУС (https://mon.udau.edu.ua/ua/akreditacijni-ekspertizi-osvitnih-program/rekomendacii-z-
udoskonalennya-osvitnih-program.html), зокрема в частині удосконалення форм і методів співпраці із 
стейкхолдерами, перегляду списку  рекомендованої літератури в межах  освітніх компонент у напрямі сучасних 
наукових статей та закордонних джерел.
З 2021-2022 навчального року вибір елективних дисциплін відбувається виключно дистанційно через електронний 
кабінет здобувача в системі АСУ Уманського НУС відповідно до Положення «Про вибіркові дисципліни в 
Уманському національному університеті садівництва» 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/polozhennya-pro-vibirkovi-disciplini-v-umanskomu-
nus.pdf).

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

Учасники акад. спільноти змістовно зал.-ні до процедур внутр. за-ня якості ОП на різних етапах, зокрема розробки 
(члени роб. групи з розробки ОП і навч. плану), моніторингу (рез-ти оп-ння щодо якості освіти), а також перегляду 
та оновлення ОП. На зас. каф. та ВР підрозділів розг-ся питання якості ОП та процедур їх за-ня. 
Свої п-ції та з-ня учасники академ. спільноти можуть висловити на зас. каф. чи ВР ф-ту, надіслати на адресу зв. 
зв’язку, вказану на сайті у-ту з проєктами ОП: https://mon.udau.edu.ua/ua/obgovorennya-osvitnih-program.html?
pr=8321ded309cd1c3922f82fc6a87d8e1e. Викладачі прийм. участь у перегляді ОП, в оцінюванні здобувачів ВО, 
самооцінюванні зі складанням рейтингу, анкетуванні щодо якості осв. процесу 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-vikladachiv.html). Їх якість обг.-ся на зас. каф., ВР ф-ту та у-ту. 
Рекомендації учасників академ. спільноти розг-ся на зборах роб. групи розробників ОП. У відповідності до ОП, НПП 
розробляються програми навч. дисц-н та МЗД, які щорічно переглядаються.
НПП каф. долуч. до вебінарів ( https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladachiv-kafedri-finansiv-bankivskoi-
spravi-ta-strahuvannya-umanskogo-nus-u-vebinari-akreditaciya-osvitnih-program-korotko-pro-vazhlive.html) та  
(https://finance.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladachiv-kafedri-finansiv-bankivskoi-spravi-ta-strahuvannya-
umanskogo-nus-u-vebinari-akademichna-dobrochesnist-i-pidgotovka-navchalno-metodichnih-materialiv.html).

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

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf) покладає керівництво 
системою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на ректора, першого 
проректора, проректора із науково-педагогічної роботи, проректора з наукової та інноваційної діяльності. Основним 
підрозділом щодо забезпечення якості освіти, є Відділ моніторингу якості освіти (https://mon.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru.html). Центр професійно-кар'єрної орієнтації та доуніверситетської підготовки 
(https://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/viddil-dovuzivskoyi-pidgotovki-ta-praczevlashtuvannya/) координує 
роботу з майбутніми здобувачами вищої освіти та випускниками, сприяє працевлаштуванню студентів і забезпечує 
вчасне реагування на отриману інформацію щодо якості ОП. Кафедрами (гарант, завідувач, викладачі) 
забезпечується матеріально-технічна та навчально-методична складова освітнього процесу. Керівництвом 
факультету забезпечуються усі етапи освітнього процесу від профорієнтації до атестації випускників. 
Адміністративний рівень визначає місію, цінності, політику доброчесності та реалізацію студентоцентрованого 
підходу.
Центр культури і виховання створює умови для особистісного розвитку здобувачів. Студентське самоврядування 
приймає участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу.

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?

В Університеті права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються наступними документами: 
Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Статутом Уманського 
НУС, Колективним договором між трудовим колективом та адміністрацією Уманського НУС на 2020-2025р.р., 
Правилами внутрішнього розпорядку Уманського НУС, Положенням про організацію освітнього процесу в 
Уманському НУС, Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському 
НУС, Положенням про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС,  Кодексом 
академічної доброчесності Уманського НУС та інші.
Вищезазначені документи, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, розташовані у 
відкритому доступі на сайті Уманського НУС за посиланням https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://mon.udau.edu.ua/ua/proekti-osvitnih-program/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/op-magistr3.html

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

https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnictva/072-finansi-bankivska-
sprava-ta-strahuvannya-magistri.html

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Серед переваг і сильних сторін освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» варто відзначити наступні:
- єдиновекторність Стратегії розвитку Уманського НУС на 2020-2025р.р. і цільового спрямування та місії ОПП;
- вагоме практичне підґрунтя та сучасне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
- сталий моніторинг якості ОПП, участь у розробці та реалізації ОПП стейкголдерів;
- якісний склад науково-педагогічних працівників;
- актуальний зміст програми та її освітніх компонент;
- акцент на студентоцентризмі та забезпечення коригування ОПП відповідно до запитів здобувачів освіти;
- поглиблене вивчення професійної іноземної мови;
- постійний доступ до навчальних і наукових матеріалів за допомогою системи MOODLE, репозиторію та бібліотеки 
Уманського НУС;
- необмежений доступ до наявної інфраструктури університету, та безпечні умови перебування створюють 
передумови для реалізації максимального потенціалу майбутнього фахівця.
До слабких сторін освітньої програми можна віднести:
- тимчасово обмежені можливості провадження дуальної форми навчання;
- необхідність посилення участі науково-педагогічних працівників і студентів у програмах стажування (обміну), в 
тому числі міжнародного;
- потребу в оптимізації рівня матеріально-технічного забезпечення, зокрема створення профільного комп’ютерного 
класу.

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

Розвиток ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня на перспективу 
зумовлюється актуалізацією ринку фінансових послуг для виробничої сфери, зокрема для аграрного сектору. 
Зростаюча потреба фахівців даного профілю вимагає виконання наступних кроків:
1. Популяризація спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» серед абітурієнтів.
2. Перегляд та оновлення ОПП відповідно до зауважень роботодавців та інших стейкголдерів, а також в результаті 
набуття досвіду науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти під час стажування й обміну.
3. Оновлення матеріально-технічної бази.
4. Посилення взаємодії з роботодавцями та стейкголдерами під час навчального процесу та проходження 
студентами практики.
Сталими константами мають залишитися постійне підвищення рівня педагогічної майстерності та професійності 
науково-педагогічними працівниками, зокрема і за допомогою неформальної освіти; дотримання основ 
студентоцентризму під час реалізації ОПП; розширення кола співпраці із вітчизняними та зарубіжнимих ЗВО.

 

 
          
  

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.
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***

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: Непочатенко Олена Олександрівна

Дата: 23.09.2021 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

ОК11 Виробнича практика практика Робоча 
програма_виробнича 

практика.pdf

TMNfdJBvY3qsd25loKVao
v0WcPv5oYItUZLD+ydr7K

8=

методичне забезпечення

ОК3 Основи наукової 
комунікації іноземними 
мовами

навчальна 
дисципліна

Силабус_Основи 
наукової комунікації 
іноземними мовами 

(3).pdf

Tvosm67/hEXLKJqWYQfe
HL1K1n0Sfwg3wDUwpnW

xFhg=

Мультимедійний проектор АСЕR Х1123Н, 
проекційний екран, Ноутбук Toshiba C-50-
B-15H, методичне забезпечення 
практичних занять

ОК4 Фінансовий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Силабус_Фінансовий 
менеджмент.pdf

XgJ/tNjWuVdRMKmFG+
ZeTLi8kx52tFqMVjvAg2iB

yR8=

Мультимедійний проектор Benq IS 13252, 
проекційний екран, Ноутбук Lenovo G550 , 
методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять

ОК5 Податковий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Силабус_Податковий 
менеджмент.pdf

jkJtuWaXMJDo/WAu+6Y
k2RDA0bKMWKyWHadt3

Kv41cc=

Мультимедійний проектор АСЕR Х1123Н, 
проекційний екран, Ноутбук Packard bell, 
методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять

ОК7 Банківський 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Силабус_Банківський 
менеджмент.pdf

rBOm8rxxy+/eKVzGZr/tR
kdyoCLlgQiSXAnntS7ngnc

=

Мультимедійний проектор АСЕR Х1123Н, 
проекційний екран, Ноутбук Packard bell, 
методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять

ОК8 Бюджетний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Силабус_Бюджетний 
менеджмент.pdf

3J5B22OPcpWDggF/AMH
H6MrDCIQyOIVbmP1XTQ

jSTJk=

Мультимедійний проектор ACER  P1120, 
проекційний екран, Ноутбук Lenovo G550 , 
методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять

ОК9 Соціальне страхування навчальна 
дисципліна

Силабус_Соціальне 
страхування.pdf

SN40w4NNFyQeQkgBh16
xGHYskRhG4FrLEXn31o

MWKkc=

Мультимедійний проектор АСЕR Х1123Н, 
проекційний екран, Ноутбук Packard bell, 
методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять

ОК1 Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус_Методологія 
наукових досліджень.pdf

AM2dCFIl78TLqIrpywmx
CYHw0ZhhKjN2XgJFz2B

E7mI=

Мультимедійний проектор АСЕR Х1123Н, 
проекційний екран, Ноутбук Packard bell, 
методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять

ОК10 Поведінкові фінанси навчальна 
дисципліна

Силабус_Поведінкові 
фінанси.pdf

7a9E3/Vs/MHx4wTi8UtCc
qxiA1+e0wOM4GZMu3nD

5so=

Мультимедійний проектор АСЕR Х1123Н, 
проекційний екран, Ноутбук Toshiba C-50-
B-15H, методичне забезпечення 
практичних занять

ОК2 Аналіз і візуалізація 
фінансових даних

навчальна 
дисципліна

Силабус_Аналіз і 
візуалізація фінансових 

даних (1).pdf

eejATomRzLzxHw6/DRKo
pP47IvW/CRbrRRpgHhyL

yQ8=

Intel Core i3 @ 3.60GHz
8,00ГБ DDR4
ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME H310M-
D
223GB SSDPR-CL100-240 (SATA (SSD))
Монітор: SA240Y 23.8” 1920x1080px
Інтерактивний дисплей 65", NewLine 
TruTouch ТТ-6518RS
Програмне забезпечення:
Пакет MS Office 2016

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна робота 
магістра_072.(pdf).pdf

wH6OxIDqWJIsC2fMK6k
nrpDkqkJV0/uWZCpkDaK

10Pk=

методичне забезпечення

ОК 6 Страховий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Силабус_Страховий_ме
неджмент (2).pdf

3y8qPOSY7jkTV7u2MJp10
amXa5Brnz+03g/b9zNtsN

U=

Мультимедійний проектор АСЕR Х1123Н, 
проекційний екран, Ноутбук Toshiba C-50-
B-15H, методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклада
ча

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

73500 Непочатенко 
Олена 
Олександрівна

професор 
0,5ст, 
Сумісництво

Економіки і 
підприємництва

Диплом доктора 
наук ДД 007494, 

виданий 
08.07.2009, 

Диплом кандидата 
наук KH 013409, 

виданий 
20.02.1997, Атестат 
доцента ДЦ 001116, 

виданий 

31 ОК4 Фінансовий 
менеджмент

Професіонал з досвідом 
дослідницької та 
викладацької роботи, 
освітня та професійна 
кваліфікація якого 
відповідає п. 37 та 38 (пп. 
1,3, 4, 6, 7, 8, 9, 12), 
зазначеним у Ліцензійних 
умовах провадження 
освітньої діяльності: 



29.12.2000, Атестат 
професора 12ПP 
006375, виданий 

20.01.2011

П. 37 відповідність 
освітньому компоненту на 
основі:
1). Уманський ордена 
Трудового Червоного 
Прапору 
сільськогосподарський 
інститут ім. О.М. Горького, 
1987р. Спеціальність за 
дипломом «Економіка і 
організація сільского 
господарства», диплом КВ 
№793661 від 29 січня 1987р.
2). Кандидат економічних 
наук. Диплом КН № 013409 
від 20 лютого 1997 р. 
Спеціальність: 08.00.08 
«Економіка сільського 
господарства і АПК»
Доктор економічних наук. 
Диплом ДД № 007494 від 
08 липня 2009 р. 
Спеціальність: 08.00.08 
«Гроші, фінанси і кредит».
4). 1.Лозінська Ж.П. 
Фінансове забезпечення 
розвитку малих підприємств 
(08.00.08-гроші, фінанси, 
кредит) Диплом кандидата 
наук 2018р.
2. Корнієнко (Гнатюк) Т.О. 
«Формування економічної 
безпеки 
сільськогосподарських 
підприємств» (08.00.04. – 
економіка і управління 
підприємствами) Диплом 
кандидата наук 2018р.
3. Пташник С.А. 
Формування та розвиток 
конкурентоспроможності 
сільськогосподарських 
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000504, виданий 
12.12.2017

11 ОК 6 Страховий 
менеджмент

Професіонал з досвідом 
дослідницької та 
викладацької роботи, 
освітня та професійна 
кваліфікація якого 
відповідає п. 37 та 38 (пп. 
1,3, 4, 5, 8, 12, 14), 
зазначеним у Ліцензійних 
умовах провадження 
освітньої діяльності: 
П. 37 відповідність 
освітньому компоненту на 
основі:
1). Уманська державна 
аграрна академія, 2003 р. 
(спеціальність «Облік і 
аудит», кваліфікація – 
спеціаліст з обліку і аудиту); 
Диплом ЕР № 23083255 від 
19 червня 2003 р.
2). Кандидат економічних 
наук зі спеціальності гроші, 
фінанси і кредит (08.00.08); 
Диплом ДК № 065743, 2011 
р.
Доктор економічних наук зі 
спеціальності гроші, 
фінанси і кредит (08.00.08); 
Диплом ДД № 012050, 2021 
р.
5). 1. Nesterchuk Y., 
Prokopchuk O., Tsymbalyuk 
Y., Rolinskyi O., Bilan Y. 
Current status and prospects 
of development of the system 
of agrarian insurance in 
Ukraine. Investment 
Management and Financial 
Innovations. 2018, 15 (3), С. 
56-70. 
http://dx.doi.org/10.21511/im
fi.15(3).2018.05. (Scopus).
2. Prokopchuk O., Nesterchuk 
Y., Tsymbalyuk Y., Rolinskyi 
O. Current trends in 
agricultural insurance market 
operation in Ukraine. 
Problems and Perspectives in 
Management, 2019, 17(3), 57-
75. 
doi:10.21511/ppm.17(3).2019.
05. (Scopus).
3. Prokopchuk, O., 
Prokopchuk, I., Mentel, G. 
(2018). Index Insurance as an 
Innovative Tool for Managing 
Weather Risks in the Agrarian 
Sector of Economics. Journal 
of Competitiveness, 10 (3), 
119-131. 
https://doi.org/10.7441/joc.2
018.03.08. (Web of Science).
4. Прокопчук О.Т. Розвиток 
українського ринку 
страхових послуг в контексті 
забезпечення економічної 
безпеки країни. Збірник 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва. Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред.) та 
ін. Умань: Видавництво 
«Сочінський М.М.». 2019, 
Вип. 94. Ч. 2: Економічні 
науки. С. 69-85.  DOI 
10.31395/2415-8240-2019-
94-2-69-85
5. Прокопчук О.Т., Колотуха 



С.М. Особливості страхового 
захисту  в аграрному секторі 
економіки України. 
Банківська справа. № 1 
(151).  2020. С. 26-41.
6. Мальований М.І., 
Прокопчук О.Т, Улянич 
Ю.В. Інформаційні 
технології в інноваційній 
діяльності страхового ринку 
України. Збірник наукових 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва. Випуск 96. 
Частина друга: Економічні 
науки. 2020. С. 103-115. DOI 
10.31395/2415-8240-2020-
96-2-103-115.
7. Прокопчук О.Т., Улянич 
Ю.В., Пташник С.А., Бутко 
Н.В. Ключові аспекти 
Інтернет-страхування. 
Збірник наукових праць 
Уманського національного 
університету садівництва. 
2020. Частина 2. Економічні 
науки. Випуск 97. С. 64-74. 
DOI 10.31395/2415-8240-
2020-97-2-64-74.
8. Прокопчук О. Т., 
Цимбалюк Ю. А., Мельник 
К. М. Інвестиційна 
діяльність страхових 
організацій в Україні. 
Інвестиції: практика та 
досвід. 2021. № 16. С. 5-12. 
DOI: 10.32702/2306-
6814.2021.16.5.
9. Прокопчук О. Т., 
Цимбалюк Ю. А., Власюк 
С.А. Інвестиційна складова 
менеджменту страхових 
організацій. Інвестиції: 
практика та досвід. 2021. № 
17. С. 25-32. DOI: 
10.32702/2306-
6814.2021.17.25.
П. 38. Досягнення у 
професійній діяльності:
1). 1. Nesterchuk Y., 
Prokopchuk O., Tsymbalyuk 
Y., Rolinskyi O., Bilan Y. 
Current status and prospects 
of development of the system 
of agrarian insurance in 
Ukraine. Investment 
Management and Financial 
Innovations. 2018, 15 (3), С. 
56-70. 
http://dx.doi.org/10.21511/im
fi.15(3).2018.05. (Scopus).
2. Prokopchuk O., Nesterchuk 
Y., Tsymbalyuk Y., Rolinskyi 
O. Current trends in 
agricultural insurance market 
operation in Ukraine. 
Problems and Perspectives in 
Management, 2019, 17(3), 57-
75. 
doi:10.21511/ppm.17(3).2019.
05. (Scopus).
3. Prokopchuk, O., 
Prokopchuk, I., Mentel, G. 
(2018). Index Insurance as an 
Innovative Tool for Managing 
Weather Risks in the Agrarian 
Sector of Economics. Journal 
of Competitiveness, 10 (3), 
119-131. 
https://doi.org/10.7441/joc.2
018.03.08. (Web of Science).
4. Прокопчук О.Т. Розвиток 
українського ринку 
страхових послуг в контексті 
забезпечення економічної 
безпеки країни. Збірник 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва. Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред.) та 
ін. Умань: Видавництво 
«Сочінський М.М.». 2019, 
Вип. 94. Ч. 2: Економічні 
науки. С. 69-85.  DOI 
10.31395/2415-8240-2019-
94-2-69-85
5. Прокопчук О.Т., Колотуха 
С.М. Особливості страхового 
захисту  в аграрному секторі 
економіки України. 



Банківська справа. № 1 
(151).  2020. С. 26-41.
6. Мальований М.І., 
Прокопчук О.Т, Улянич 
Ю.В. Інформаційні 
технології в інноваційній 
діяльності страхового ринку 
України. Збірник наукових 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва. Випуск 96. 
Частина друга: Економічні 
науки. 2020. С. 103-115. DOI 
10.31395/2415-8240-2020-
96-2-103-115.
7. Прокопчук О.Т., Улянич 
Ю.В., Пташник С.А., Бутко 
Н.В. Ключові аспекти 
Інтернет-страхування. 
Збірник наукових праць 
Уманського національного 
університету садівництва. 
2020. Частина 2. Економічні 
науки. Випуск 97. С. 64-74. 
DOI 10.31395/2415-8240-
2020-97-2-64-74.
8. Прокопчук О. Т., 
Цимбалюк Ю. А., Мельник 
К. М. Інвестиційна 
діяльність страхових 
організацій в Україні. 
Інвестиції: практика та 
досвід. 2021. № 16. С. 5-12. 
DOI: 10.32702/2306-
6814.2021.16.5.
9. Прокопчук О. Т., 
Цимбалюк Ю. А., Власюк 
С.А. Інвестиційна складова 
менеджменту страхових 
організацій. Інвестиції: 
практика та досвід. 2021. № 
17. С. 25-32. DOI: 
10.32702/2306-
6814.2021.17.25.
3). Прокопчук О.Т. 
Функціонування 
агрострахового ринку в 
Україні: концептуальні 
засади теорії та практики: 
монографія. Умань:  
Видавець «Сочінський 
М.М.», 2020. 320 с. (ум. 
друк. арк. 21,6).
2. Монографія у 
співавторстві:
1. Прокопчук О.Т. 
Формування та розвиток 
ринку страхових послуг в 
Україні: Колективна 
монографія / Під ред. д.е.н., 
професора О.О. 
Непочатенко. Умань: 
Видавець «Сочінський 
М.М.», 2021. С. 325-359. (ум. 
друк. арк. 2,1).
4). 1 Страхування: 
Інструктивно-методичні 
матеріали до проведення 
семінарських і практичних 
занять з дисципліни для 
здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) 
рівня, спеціальностей: 051 
«Економіка», 071 «Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» / 
Уманський національний 
університет садівництва; 
[уклад.: О.Т. Прокопчук]. 
Умань: Видавець 
«Сочінський», 2021 : 
https://moodle.udau.edu.ua/c
ourse/view.php?id=164.
2. Страхування: Методичні 
матеріали, завдання і 
вказівки для самостійної 
роботи студентів з 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня 
денної і заочної форм 
навчання спеціальностей: 
051 «Економіка», 071«Облік 
і оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування», 075 



«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» / 
Уманський національний 
університет садівництва; 
[уклад.: О.Т. Прокопчук]. 
Умань: Видавець 
«Сочінський», 2021 : 
https://moodle.udau.edu.ua/c
ourse/view.php?id=164.3. 
Прокопчук О.Т. 
3. Страхові послуги та 
діяльність страхових 
організацій : Методичні 
матеріали, завдання і 
вказівки для самостійної 
роботи студентів з 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня 
денної і заочної форм 
навчання спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
Уманський національний 
університет садівництва; 
[уклад.: О.Т. Прокопчук]. 
Умань : Умань: Видавець 
«Сочінський», 2021 : 
https://moodle.udau.edu.ua/c
ourse/view.php?id=163.
4. 1. Власюк С.А., Барабаш 
Л.В., Бондаренко Н.В., 
Цимбалюк Ю.А. Прокопчук 
О.Т. Інструктивно- 
методичні матеріали для 
проведення практичних 
(семінарських) занять з 
навчальної дисципліни 
«Страховий менеджмент» 
для здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) 
рівня денної та заочної 
форми навчання 
спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування». Умань : ВПЦ 
«Візаві». 2021. 71 с.
5. 1 Страхування: 
Інструктивно-методичні 
матеріали до проведення 
семінарських і практичних 
занять з дисципліни для 
здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) 
рівня, спеціальностей: 051 
«Економіка», 071 «Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» / 
Уманський національний 
університет садівництва; 
[уклад.: О.Т. Прокопчук]. 
Умань: Видавець 
«Сочінський», 2021 : 
https://moodle.udau.edu.ua/c
ourse/view.php?id=164.
2. Страхування: Методичні 
матеріали, завдання і 
вказівки для самостійної 
роботи студентів з 
дисципліни для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня 
денної і заочної форм 
навчання спеціальностей: 
051 «Економіка», 071«Облік 
і оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» / 
Уманський національний 
університет садівництва; 
[уклад.: О.Т. Прокопчук]. 
Умань: Видавець 
«Сочінський», 2021 : 
https://moodle.udau.edu.ua/c
ourse/view.php?id=164.3. 
Прокопчук О.Т. 
3. Страхові послуги та 
діяльність страхових 
організацій : Методичні 
матеріали, завдання і 
вказівки для самостійної 
роботи студентів з 



дисципліни для здобувачів 
вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня 
денної і заочної форм 
навчання спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
Уманський національний 
університет садівництва; 
[уклад.: О.Т. Прокопчук]. 
Умань : Умань: Видавець 
«Сочінський», 2021 : 
https://moodle.udau.edu.ua/c
ourse/view.php?id=163.
5). Захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук – 
07.04.2021 р. 
(Спеціалізована вчена рада 
Д 26.350.02 в 
Національному науковому 
центрі «Інститут аграрної 
економіки»).
8). Член редакційних 
колегій наукового видання, 
включеного до переліку 
фахових видань України:
1. «Збірник наукових праць 
Уманського національного 
університету садівництва» 
(https://journal.udau.edu.ua/
redakczjna-kolegya.html);
Член редакційних колегій 
іноземного наукового 
видання, що індексується в 
бібліографічних базах:
1. Proceedings of the 36-th 
International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA), 2020. Granada, 
Spain 
(https://ibima.org/conference
/36th-ibima-conference/).
12). 1. Prokopchuk, O. 
,Tulush, L., Guzar, B., 
Korotieiev, M. & Melnyk, K. 
Functioning of Insurance 
Protection System in the 
Agrarian Sector of Economy 
in Ukraine. Proceedings of the 
32nd International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Vision 2020: 
Sustainable Economic 
Development and Application 
of Innovation Management 
from Regional expansion to 
Global Growth. 15-16 
November 2018, Seville Spain, 
1614-1624. (Scopus & Web of 
Science).
2. Prokopchuk, O., 
Malyovanyi, M., Melnyk, K., 
Guzar, B. & Ulyanych, Y. 
Classification Characteristics 
of Insurance Products in the 
Agrarian Business Activity of 
Ukraine. Proceedings of the 
33rd International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Vision 2020: 
Sustainable Economic 
Development and Application 
of Innovation Management. 
10-11 April 2019, Granada, 
Spain, 947-956. (Scopus & 
Web of Science).
3. Malyovanyi, M., 
Prokopchuk, O., LYSA, N., 
Chernega, I. & Malyovana, M. 
Evaluation of Financing the 
Health Care System in 
Ukraine. Proceedings of the 
33rd International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Vision 2020: 
Sustainable Economic 
Development and Application 
of Innovation Management. 
10-11 April 2019, Granada, 
Spain, 957-968. (Scopus & 
Web of Science).
4. Prokopchuk, O., 
Malyovanyi, M., Bondarenko, 
N., Barabash, L. & Vlasyuk, S. 
Insurance Market in Ukraine 



and Europe: Current Parallels. 
Proceedings of the 33rd 
International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Vision 2020: 
Sustainable Economic 
Development and Application 
of Innovation Management. 
10-11 April 2019, Granada, 
Spain, 969-979. (Scopus & 
Web of Science).
5. Prokopchuk, O., Guzar, B., 
Komisarenko, N. & Melnyk K. 
Development of Insurance 
Services in the Agrarian 
Sector of Ukraine in the 
Context of Globalization 
Processes. Proceedings of the 
34th International Business 
Information Management 
Association Conference, 
IBIMA 2019: Education 
Excellence and Management 
of Innovations through 
Sustainable Economic 
Competitive Advantage: 
Vision 2025. 13-14 November 
2019, Madrid, Spain, 2588-
2604. (Scopus & Web of 
Science).
6. Prokopchuk, O., Tulush, L., 
Ulyanych, Yu. & Melnyk, K. 
Information Systems and 
Technologies in the Insurance 
Protection of Agricultural 
Sector of Economy. 
Proceedings of the 35th 
International Business 
Information Management 
Association Conference 
(IBIMA). Education 
Excellence and Innovation 
Management: A 2025 Vision 
to Sustain Economic 
Development during Global 
Challenges. 1-2 April. 2020. 
Seville, Spain. 2052-2060.   
(Scopus & Web of Science).
14). Керівництво 
студентами, що зайняли 
призові місця на конкурсі 
для  молоді аграрних 
закладів освіти в рамках 
конкурсу «Агрополітичні 
бачення подальшого 
розвитку аграрного сектору 
– бачення молодих 
аграрних політиків»:
1. Ярослав НОВОХАЦЬКИЙ 
(судент 11- кф групи) – II 
місце (30.05.2019 р.)
(https://www.udau.edu.ua/ua
/news/studenti-umanskogo-
nus-uchasniki-hhi-zlotu-
lideriv-agrarnoi-osviti-v-
harkivskomu-nau-im.-v.v.-
dokuchaeva.html);
2. Анастасія ЯНЮК 
(судентка 11-  кф групи) – II 
місце (10-11.06.2021 р., м. 
Київ, Науково-методичнй 
центр вищої та фахової 
передвищої освіти).
(https://finance.udau.edu.ua/
ua/novini/chergova-
peremoga-aktivnih-j-
ambitnih-molodih-i-
kreativnih-finansistok-
umanskogo-nus.html)

Керівництво студентом, 
який зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади:
І етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни 
«Страхування»
- 29 листопада 2017 р. 
Переможці: (І місце – Артем 
Котюжинський (41 - ф 
група); ІІ місце – Владислав 
Бабчук та Сергій 
Підопригора (41 - ф група);
ІІІ місце – Людмила 
Черненко (41 - ф група).
(https://finance.udau.edu.ua/
ua/novini/vidbuvsya-i-etap-



vseukrainskoi-olimpiadi-z-
navchalnoi-disciplini-
strahuvannya.html);
- 22 листопада 2018 р. 
Переможці (І місце – 
Валерій Каташинський (21 - 
кф група); ІІ місце – Ольга 
Поліщук та Антон 
Мельниченко (21 - кф 
група); ІІІ місце – Марина 
Мартиненко та Наталія 
Цанько (41 - ф група).
(https://finance.udau.edu.ua/
ua/novini/studentska-
olimpiada-z-navchalnoi-
disciplini-strahuvannya.html).
Робота у складі 
організаційного комітету I 
етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(наказ «Про проведення 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2020-2021 
навчальному році» від 
15.10.2020 р. №01-06/166).

Детальніше за посиланням: 
https://finance.udau.edu.ua/
ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/prokopchuk-
olena-todorivna.htmll

81504 Барабаш Леся 
Віталіївна

доцент, 
Основне місце 
роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом бакалавра, 
Уманська 

державна аграрна 
академія, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 0501 

Економіка і 
підприємництво, 

Диплом 
спеціаліста, 

Уманська 
державна аграрна 

академія, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

спеціаліста, 
Уманський 

національний 
університет 

садівництва, рік 
закінчення: 2017, 
спеціальність: 072 

Фінанси, 
банківська справа 

та страхування, 
Диплом кандидата 

наук ДK 016630, 
виданий 

10.10.2013, Атестат 
доцента AД 001171, 
виданий 05.07.2018

15 ОК10 Поведінкові 
фінанси

Професіонал з досвідом 
дослідницької та 
викладацької роботи, 
освітня та професійна 
кваліфікація якого 
відповідає п. 37 та 38 (пп. 
1,3, 4, 7, 12), зазначеним у 
Ліцензійних умовах 
провадження освітньої 
діяльності: 
П. 37 відповідність 
освітньому компоненту на 
основі:
5). Барабаш Л.В., 
Непочатенко О.О., Бечко 
П.К., Нагорна Ю.І, 
Податкове стимулювання 
сільськогосподарського 
виробництва в Україні. 
Збірник наукових праць 
Уманського національного 
університету садівництва / 
Редкол.: О.О. Непочатенко 
(відп. ред..) та ін.. Умань: 
Видавець «Сочінський 
М.М.», 2020. Випуск 95 
Частина 2 С. 5-20
2.Барабаш Л.В. 
Трансформація 
поведінкових фінансів 
внаслідок зміни моделей 
економічної поведінки. 
ВІСНИК Харківського 
національного університету  
імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Економічна». Випуск 99. 
Видавництво ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. 126 с. (С. 43–50).
3. Барабаш Л.В. Девіантні 
дії платників податків крізь 
призму поведінкових 
фінансів. Збірник наукових 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред..) та 
ін.. Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2020. 
Випуск 97 Частина 2 (С. 98–
108) DOI: 10.31395/2415-
8240-2020-97-2-98-108
4. Барабаш Л.В. Поведінкові 
аспекти гармонійного 
розвитку податкової 
системи України. Соціальна 
економіка. 2021. № 61. С. 
72-82. 
https://doi.org/10.26565/252
4-2547-2021-61-07
5. Барабаш Л.В. Теоретичні 
аспекти гармонізації 
податкової системи України 
в умовах поведінкових 
фінансів. Збірник наукових 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 



Непочатенко (відп. ред.) та 
ін. Умань:Редакційно-
видавничий відділ 
Уманського НУС, 2021. Вип. 
98. Ч. 2: Економічні науки. 
С. 254–262.
П. 38. Досягнення у 
професійній діяльності:
1). 1. Барабаш Л.В., 
Непочатенко О.О., Бечко 
П.К., Нагорна Ю.І, 
Податкове стимулювання 
сільськогосподарського 
виробництва в Україні. 
Збірник наукових праць 
Уманського національного 
університету садівництва / 
Редкол.: О.О. Непочатенко 
(відп. ред..) та ін.. Умань: 
Видавець «Сочінський 
М.М.», 2020. Випуск 95 
Частина 2 С. 5-20
2.Барабаш Л.В. 
Трансформація 
поведінкових фінансів 
внаслідок зміни моделей 
економічної поведінки. 
ВІСНИК Харківського 
національного університету  
імені В.Н. Каразіна. Серія 
«Економічна». Випуск 99. 
Видавництво ХНУ імені В.Н. 
Каразіна. 126 с. (С. 43–50).
3. Барабаш Л.В. Девіантні 
дії платників податків крізь 
призму поведінкових 
фінансів. Збірник наукових 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред..) та 
ін.. Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2020. 
Випуск 97 Частина 2 (С. 98–
108) DOI: 10.31395/2415-
8240-2020-97-2-98-108
4. Барабаш Л.В. Поведінкові 
аспекти гармонійного 
розвитку податкової 
системи України. Соціальна 
економіка. 2021. № 61. С. 
72-82. 
https://doi.org/10.26565/252
4-2547-2021-61-07
5. Барабаш Л.В. Теоретичні 
аспекти гармонізації 
податкової системи України 
в умовах поведінкових 
фінансів. Збірник наукових 
праць Уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред.) та 
ін. Умань:Редакційно-
видавничий відділ 
Уманського НУС, 2021. Вип. 
98. Ч. 2: Економічні науки. 
С. 254–262.
3). Податковий менеджмент 
: підруч. Вид. 2-е, перероб. і 
допов. / О.О. Непочатенко, 
М.І. Мальований, П.К. 
Бечко, Н.В. Лиса, Л.В. 
Барабаш, С.А. Власюк, Н.В. 
Бондаренко. Умань : ВПЦ 
«Візаві», 2019. 370 с.
2. Монографія у 
співавторстві:
1. Барабаш Л.В. Екологічне 
оподаткування в Україні: 
сучасні аспекти 
функціонування та 
перспективи 
вдосконалення. 
Гармонізація фінансово-
економічного середовища 
України в комунікативному 
просторі: монографія / Під 
ред. д.е.н., професора О.О. 
Непочатенко. Умань: 
Видавець «Сочінський М. 
М.», 2021. С. 6–36. (ум. друк. 
арк. 1,7).
4). 1. Поведінкові фінанси: 
інструктивно-методичні 
матеріали для проведення 
практичних занять для 
здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) 
рівня денної і заочної форм 



навчання спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / Укладач: 
к.е.н., доцент Барабаш Л.В. 
Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2021. 
2. Поведінкові фінанси: 
методичні матеріали, 
завдання та вказівки для 
самостійної роботи для 
здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) 
рівня денної і заочної форм 
навчання спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / Укладач: 
к.е.н., доцент Барабаш Л.В. 
Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2021. 
3. Поведінкові фінанси: 
методичні матеріали для 
виконання контрольної 
роботи здобувачами вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
заочної форм навчання 
спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / Укладач: 
к.е.н., доцент Барабаш Л.В. 
Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2021.
7). Офіційний опонент:
1. Крушинська А.В. Тема 
дисертаційного 
дослідження «Бюджетно-
податкове стимулювання 
інвестиційної привабливості 
туристичного комплексу» 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук. 
Спеціальність 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит. 21 
квітня 2021 року. Рада Д 
26.350.02 в Національному 
науковому центрі «Інститут 
аграрної економіки».
12). 1. Prokopchuk, O., 
Malyovanyi, M., Bondarenko, 
N, Barabash, L. & Vlasyuk, S. 
2019, «Insurance Market in 
Ukraine and Europe: Current 
Parallels», Proceedings of the 
33nd International Business 
Information Management 
Association Conference, 
IBIMA 2018 - Vision 2020: 
Sustainable Economic 
Development and Application 
of Innovation Management 
from Regional expansion to 
Global Growth. 969-979.
2. Barabash, L., Malovanyi, 
M., & Osipova, A. (2021, 
March). Social Aspects of 
State Regulation of 
Agricultural Production. In 
SHS Web of Conferences (Vol. 
100, p. 04001). EDP Sciences. 
SHS Web of Conferences. 
EDP Sciences, 2021. Т. 100. С. 
04001.
3. Барабаш Л.В., Власюк 
С.А., Бондаренко Н.В. 
Актуальні питання розвитку 
агрострахування в Україні. 
АгроТерра. 2018. № 1 (4). С. 
60–64.
4. Барабаш Л.В. 
Государственное 
регулирование развития 
территорий в Украине. 
Актуальные проблемы 
современных 
экономических систем: 
сборник научных трудов; 
редкол.: А. Г. Проровский [и 
др.]. Брест: издательство 
БрГТУ, 2019. С. 39–43.
5. Непочатенко О.О., Бечко 
П.К., Барабаш Л.В., Шумило 
Т. Концептуальні засади 
справедливості 
оподаткування. Polish 
journal of science. №31 
(2020). Vol. 2. Р. 3–8.

1).  Спеціаліст з фінансів, 
банківської справи та 



страхування (диплом 
Уманського НУС  диплом 
С17 № 122688 від 31 жовтня 
2017 р.)
2). Кандидат економічних 
наук зі спеціальності гроші, 
фінанси і кредит (08.00.08); 
Диплом ДК № 016630, 2013 
р.

Детальніше за 
посиланням:https://finance.
udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/barabash-lesya-
vitaliivna.html

81504 Барабаш Леся 
Віталіївна

доцент, 
Основне місце 
роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом бакалавра, 
Уманська 

державна аграрна 
академія, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 0501 

Економіка і 
підприємництво, 

Диплом 
спеціаліста, 

Уманська 
державна аграрна 

академія, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

спеціаліста, 
Уманський 

національний 
університет 

садівництва, рік 
закінчення: 2017, 
спеціальність: 072 

Фінанси, 
банківська справа 

та страхування, 
Диплом кандидата 

наук ДK 016630, 
виданий 

10.10.2013, Атестат 
доцента AД 001171, 
виданий 05.07.2018

15 ОК5 Податковий 
менеджмент

Професіонал з досвідом 
дослідницької та 
викладацької роботи, 
освітня та професійна 
кваліфікація якого 
відповідає п. 37 та 38 (пп. 
1,3, 4, 7, 12), зазначеним у 
Ліцензійних умовах 
провадження освітньої 
діяльності: 
П. 37 відповідність 
освітньому компоненту на 
основі:
1).  Спеціаліст з фінансів, 
банківської справи та 
страхування (диплом 
Уманського НУС  диплом 
С17 № 122688 від 31 жовтня 
2017 р.)
2). Кандидат економічних 
наук зі спеціальності гроші, 
фінанси і кредит (08.00.08); 
Диплом ДК № 016630, 2013 
р.
5) 1. Барабаш Л.В., Бечко 
П.К., Власюк С.А., 
Бондаренко Н.В. Напрями 
посилення соціальної 
спрямованості 
оподаткування доходів 
фізичних осіб в Україні. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії 
та практики. 2018. Том 3. № 
26.С. 452–461. (Web of 
Science)
2. Барабаш Л.В., Бечко П.К., 
Лиса Н.В. Податкові пільги 
як інструмент реалізації 
концепції справедливості в 
оподаткуванні. Modern 
Economics. 2019. № 13 
(2019). С. 18-24. DOI: 
https://doi.org/10.31521/mod
econ.V13(2019)-03.
4. Барабаш Л.В., Бечко П.К., 
Кобилянський М.О., 
Нагорна Ю.І. Податкове 
стимулювання суб’єктів 
господарювання аграрного 
виробництва, як складова 
регуляторного механізму: 
світовий досвід. Modern 
Economics. 2019. № 15 
(2019). С. 13–20. DOI: 
https://doi.org/10.31521/mod
econ.V15(2019)-02.
5. Барабаш Л.В., 
Непочатенко О.О., Бечко 
П.К. Роль корпоративного 
податкового планування у 
діяльності суб’єктів 
господарювання. Збірник 
наукових праць уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред.) та 
ін.. Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2019. 
Вип. 94. Ч. 2: Економічні 
науки. 204с. С. 95–108.
6. Barabash L.V., Bechko P. 
K., Bondarenko N. V., Vlasyuk 
S. A., Hmyria V. P. Influence 
of Taxes on Stimulation of 
Investment Activity. Вестник 
Национальной академии 
наук Республики Казахстан. 
Вып. 5. Сентябрь-октябрь 
2019. С. 143–151. (Web of 
Science)
7. Барабаш Л.В., Бечко П.К., 
Власюк С.А., Бондаренко 



Н.В., Нагорна Ю.І. 
Камеральні податкові 
перевірки і методи їх 
проведення в умовах 
розвитку інформаційних 
технологій. Збірник 
наукових праць Уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред..) та 
ін.. Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2020. 
Випуск 95 Частина 2 С. 159–
178.
П. 38. Досягнення у 
професійній діяльності:
1). 1. Барабаш Л.В., Бечко 
П.К., Власюк С.А., 
Бондаренко Н.В. Напрями 
посилення соціальної 
спрямованості 
оподаткування доходів 
фізичних осіб в Україні. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії 
та практики. 2018. Том 3. № 
26.С. 452–461. (Web of 
Science)
2. Барабаш Л.В., Бечко П.К., 
Лиса Н.В. Податкові пільги 
як інструмент реалізації 
концепції справедливості в 
оподаткуванні. Modern 
Economics. 2019. № 13 
(2019). С. 18-24. DOI: 
https://doi.org/10.31521/mod
econ.V13(2019)-03.
4. Барабаш Л.В., Бечко П.К., 
Кобилянський М.О., 
Нагорна Ю.І. Податкове 
стимулювання суб’єктів 
господарювання аграрного 
виробництва, як складова 
регуляторного механізму: 
світовий досвід. Modern 
Economics. 2019. № 15 
(2019). С. 13–20. DOI: 
https://doi.org/10.31521/mod
econ.V15(2019)-02.
5. Барабаш Л.В., 
Непочатенко О.О., Бечко 
П.К. Роль корпоративного 
податкового планування у 
діяльності суб’єктів 
господарювання. Збірник 
наукових праць уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 
Непочатенко (відп. ред.) та 
ін.. Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2019. 
Вип. 94. Ч. 2: Економічні 
науки. 204с. С. 95–108.
6. Barabash L.V., Bechko P. 
K., Bondarenko N. V., Vlasyuk 
S. A., Hmyria V. P. Influence 
of Taxes on Stimulation of 
Investment Activity. Вестник 
Национальной академии 
наук Республики Казахстан. 
Вып. 5. Сентябрь-октябрь 
2019. С. 143–151. (Web of 
Science)
7. Барабаш Л.В., Бечко П.К., 
Власюк С.А., Бондаренко 
Н.В., Нагорна Ю.І. 
Камеральні податкові 
перевірки і методи їх 
проведення в умовах 
розвитку інформаційних 
технологій. Збірник 
наукових праць Уманського 
національного університету 
садівництва / Редкол.: О.О. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН 

відповідає 
результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПР14. Використовувати 
фундаментальні знання 
з фінансів, банківської 
справи та страхування 
у поєднанні з 
управлінським 
інструментами для 
здійснення професійної 
діяльності в аграрному 
секторі економіки.

ОК2 Аналіз і візуалізація 
фінансових даних

Лекції; семінарські заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою презентацій, есе, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів 
та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК4 Фінансовий 
менеджмент

Протягом вивчення дисципліни 
передбачено використання таких 
методів навчання за джерелом 
знань:словесні, наочні, практичні 
методи, евристичні (пошукові), 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Для забезпечення перевірки 
засвоєних студентами знань, 
сформованих умінь і навичок 
передбачено застосування таких 
методів контролю: усного 
контролю, письмово контролю, 
тестового контролю, практичного 
контролю, самоконтролю. 
Перевірка та захист курсової 
роботи.  

ОК5 Податковий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні  
заняття; інтерактивні заняття; 
мозковий штурм, «кейс-метод», 
індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен

ОК8 Бюджетний 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 



заняття із підготовкою презентацій, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

Інформаційно-дослідницькі та 
практично-орієнтовані;частково-
пошукові

Актуальність теми кваліфікаційної 
роботи; оцінка логіки структури та 
плану роботи; відповідність змісту 
роботи завданню, плану та 
цілісності структури; перевірка 
повноти розкриттятеми роботи; 
перевірка роботи на плагіат; рівень 
теоретичного та практичного 
обґрунтування; аналіз літературних 
джерел на відповідність теми та 
глибини опрацювання; оцінка 
обґрунтованості висновків та 
рекомендацій; відповідність 
вимогам до оформлення; перевірка 
наявності апробації та публікацій за 
результатами виконаної роботи; 
оцінка відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  оцінка 
захисту роботи

ОК 6 Страховий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні заняття 
із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового). Перевірка та захист 
курсової роботи  

ПР13. Оцінювати 
ступінь складності 
завдань при плануванні 
діяльності та 
опрацюванні її 
результатів. 

ОК5 Податковий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні  
заняття; інтерактивні заняття; 
мозковий штурм, «кейс-метод», 
індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен

ОК4 Фінансовий 
менеджмент

Протягом вивчення дисципліни 
передбачено використання таких 
методів навчання за джерелом 
знань:словесні, наочні, практичні 
методи, евристичні (пошукові), 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Для забезпечення перевірки 
засвоєних студентами знань, 
сформованих умінь і навичок 
передбачено застосування таких 
методів контролю: усного 
контролю, письмово контролю, 
тестового контролю, практичного 
контролю, самоконтролю. 
Перевірка та захист курсової 
роботи.  

ОК7 Банківський 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод»,  розв’язанням конкретних 
ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК8 Бюджетний 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою презентацій, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК9 Соціальне страхування Лекційні заняття, семінарські 
заняття, самостійна робота.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; залік.

ОК 6 Страховий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні заняття 
із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 



заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового). Перевірка та захист 
курсової роботи  

ПР08. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи у 
сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування та 
управляти ними. 

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

Інформаційно-дослідницькі та 
практично-орієнтовані;частково-
пошукові

Актуальність теми кваліфікаційної 
роботи; оцінка логіки структури та 
плану роботи; відповідність змісту 
роботи завданню, плану та 
цілісності структури; перевірка 
повноти розкриттятеми роботи; 
перевірка роботи на плагіат; рівень 
теоретичного та практичного 
обґрунтування; аналіз літературних 
джерел на відповідність теми та 
глибини опрацювання; оцінка 
обґрунтованості висновків та 
рекомендацій; відповідність 
вимогам до оформлення; перевірка 
наявності апробації та публікацій за 
результатами виконаної роботи; 
оцінка відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  оцінка 
захисту роботи

ПР12. Обґрунтувати 
вибір варіантів 
управлінських рішень у 
сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування та 
оцінювати їх 
ефективність з 
урахуванням цілей, 
наявних обмежень, 
законодавчих та 
етичних аспектів. 

ОК4 Фінансовий 
менеджмент

Протягом вивчення дисципліни 
передбачено використання таких 
методів навчання за джерелом 
знань: словесні, наочні, практичні 
методи, евристичні (пошукові), 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Для забезпечення перевірки 
засвоєних студентами знань, 
сформованих умінь і навичок 
передбачено застосування таких 
методів контролю: усного 
контролю, письмово контролю, 
тестового контролю, практичного 
контролю, самоконтролю. 
Перевірка та захист курсової 
роботи.  

ОК5 Податковий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні  
заняття; інтерактивні заняття; 
мозковий штурм, «кейс-метод», 
індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен

ОК7 Банківський 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод»,  розв’язанням конкретних 
ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК8 Бюджетний 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою презентацій, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК9 Соціальне страхування Лекційні заняття, семінарські 
заняття, самостійна робота.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; залік.

ОК 6 Страховий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні заняття 
із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового). Перевірка та захист 
курсової роботи  



ПР11. Застосовувати 
поглиблені знання в 
сфері фінансового, 
банківського та 
страхового 
менеджменту для 
прийняття рішень. 

ОК4 Фінансовий 
менеджмент

Протягом вивчення дисципліни 
передбачено використання таких 
методів навчання за джерелом 
знань:словесні, наочні, практичні 
методи, евристичні (пошукові), 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Для забезпечення перевірки 
засвоєних студентами знань, 
сформованих умінь і навичок 
передбачено застосування таких 
методів контролю: усного 
контролю, письмово контролю, 
тестового контролю, практичного 
контролю, самоконтролю. 
Перевірка та захист курсової 
роботи.  

ОК7 Банківський 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод»,  розв’язанням конкретних 
ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК 6 Страховий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні заняття 
із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового). Перевірка та захист 
курсової роботи  

ПР10. Здійснювати 
діагностику і 
моделювання фінансової 
діяльності суб’єктів 
господарювання. 

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

Інформаційно-дослідницькі та 
практично-орієнтовані; частково-
пошукові

Актуальність теми кваліфікаційної 
роботи; оцінка логіки структури та 
плану роботи; відповідність змісту 
роботи завданню, плану та 
цілісності структури; перевірка 
повноти розкриттятеми роботи; 
перевірка роботи на плагіат; рівень 
теоретичного та практичного 
обґрунтування; аналіз літературних 
джерел на відповідність теми та 
глибини опрацювання; оцінка 
обґрунтованості висновків та 
рекомендацій; відповідність 
вимогам до оформлення; перевірка 
наявності апробації та публікацій за 
результатами виконаної роботи; 
оцінка відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  оцінка 
захисту роботи

ПР09. Застосовувати 
управлінські навички у 
сфері фінансів, 
банківської справи та 
страхування. 

ОК11 Виробнича практика Консультації, самостійна робота, 
індивідуальна робота, практичні 
завдання, пошуковий метод

Усне опитування, перевірка 
виконання звіту, публічний захист 
звіту

ПР06. Доступно і 
аргументовано 
представляти 
результати досліджень 
усно і письмово, брати 
участь у фахових 
дискусіях. 

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

Інформаційно-дослідницькі та 
практично-орієнтовані; частково-
пошукові

Актуальність теми кваліфікаційної 
роботи; оцінка логіки структури та 
плану роботи; відповідність змісту 
роботи завданню, плану та 
цілісності структури; перевірка 
повноти розкриттятеми роботи; 
перевірка роботи на плагіат; рівень 
теоретичного та практичного 
обґрунтування; аналіз літературних 
джерел на відповідність теми та 
глибини опрацювання; оцінка 
обґрунтованості висновків та 
рекомендацій; відповідність 
вимогам до оформлення; перевірка 
наявності апробації та публікацій за 
результатами виконаної роботи; 
оцінка відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  оцінка 
захисту роботи

ОК2 Аналіз і візуалізація 
фінансових даних

Лекції; семінарські заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою презентацій, есе, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів 
та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ПР05. Вільно 
спілкуватися іноземною 
мовою усно і письмово з 
професійних та 

ОК3 Основи наукової 
комунікації іноземними 
мовами

Словесні методи – розповідь-
пояснення, бесіда; наочні методи – 
демонстрації відео матеріалів та 
ілюстрацій; практичні методи – 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; залік.



наукових питань, 
презентувати і 
обговорювати 
результати досліджень.      

вправи, практичні роботи, письмові 
роботи;  дедуктивний метод – 
абстрактне мислення; 
репродуктивні методи – 
відтворення як засіб повторення 
готових зразків;  проблемно-
пошукові методи; інтерактивні 
методи  - робота в малих групах, 
дискусії, мозкова атака, презентації, 
ділові та рольові ігри , 
самонавчання.

ПР04. Відшуковувати, 
обробляти, 
систематизувати та 
аналізувати 
інформацію, необхідну 
для вирішення 
професійних та 
наукових завдань в сфері 
фінансів, банківської 
справи та страхування. 

ОК2 Аналіз і візуалізація 
фінансових даних

Лекції; семінарські заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою презентацій, есе, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів 
та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК4 Фінансовий 
менеджмент

Протягом вивчення дисципліни 
передбачено використання таких 
методів навчання за джерелом 
знань:словесні, наочні, практичні 
методи, евристичні (пошукові), 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Для забезпечення перевірки 
засвоєних студентами знань, 
сформованих умінь і навичок 
передбачено застосування таких 
методів контролю: усного 
контролю, письмово контролю, 
тестового контролю, практичного 
контролю, самоконтролю.

ОК5 Податковий 
менеджмент

Практичні  заняття; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК7 Банківський 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод»,  розв’язанням конкретних 
ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК8 Бюджетний 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою презентацій, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК11 Виробнича практика Консультації, самостійна робота, 
індивідуальна робота, практичні 
завдання, пошуковий метод.

Усне опитування, перевірка 
виконання звіту, публічний захист 
звіту

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

Інформаційно-дослідницькі та 
практично-орієнтовані;частково-
пошукові

Актуальність теми кваліфікаційної 
роботи; оцінка логіки структури та 
плану роботи; відповідність змісту 
роботи завданню, плану та 
цілісності структури; перевірка 
повноти розкриттятеми роботи; 
перевірка роботи на плагіат; рівень 
теоретичного та практичного 
обґрунтування; аналіз літературних 
джерел на відповідність теми та 
глибини опрацювання; оцінка 
обґрунтованості висновків та 
рекомендацій; відповідність 
вимогам до оформлення; перевірка 
наявності апробації та публікацій за 
результатами виконаної роботи; 
оцінка відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  оцінка 
захисту роботи

ОК 6 Страховий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні заняття 
із вирішення професійно-

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 



орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового). Перевірка та захист 
курсової роботи  

ПР03. Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію існуючих 
наукових підходів і 
методів до конкретних 
ситуацій професійної 
діяльності. 

ОК4 Фінансовий 
менеджмент

Протягом вивчення дисципліни 
передбачено використання таких 
методів навчання за джерелом 
знань:словесні, наочні, практичні 
методи, евристичні (пошукові), 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Для забезпечення перевірки 
засвоєних студентами знань, 
сформованих умінь і навичок 
передбачено застосування таких 
методів контролю: усного 
контролю, письмово контролю, 
тестового контролю, практичного 
контролю, самоконтролю. 
Перевірка та захист курсової 
роботи.  

ОК5 Податковий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні  
заняття; інтерактивні заняття; 
мозковий штурм, «кейс-метод», 
індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен

ОК7 Банківський 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття із 
вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод»,  розв’язанням конкретних 
ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК8 Бюджетний 
менеджмент

Лекції; практичні  заняття; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою презентацій, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; екзамен.

ОК10 Поведінкові фінанси Тематичні лекції; практичні  
заняття із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового).

ОК 6 Страховий 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні заняття 
із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового). Перевірка та захист 
курсової роботи  

ПР02. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
основні концепції і 
методології наукового 
пізнання у сфері 
фінансів, банківської 
справи та страхування. 

ОК1 Методологія наукових 
досліджень

Лекційні заняття, практичні 
заняття, консультації з викладачем, 
лекції-бесіди, робота в мікрогрупах, 
семінари-дискусії, кейс-метод, 
аудіовізуальний метод, метод 
«дерева рішень», презентації.

Поточний (модульний) контроль – 
при проведенні опитувань студентів 
під час практичних занять, здачі 
індивідуальних самостійних 
завдань, написання тестів за 
вивченим змістовим модулем,  
захисті контрольних робіт 
студентами заочної форми 
навчання.



ОК10 Поведінкові фінанси Тематичні лекції; практичні  
заняття із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle. 

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового).

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

Інформаційно-дослідницькі та 
практично-орієнтовані;частково-
пошукові

Актуальність теми кваліфікаційної 
роботи; оцінка логіки структури та 
плану роботи; відповідність змісту 
роботи завданню, плану та 
цілісності структури; перевірка 
повноти розкриттятеми роботи; 
перевірка роботи на плагіат; рівень 
теоретичного та практичного 
обґрунтування; аналіз літературних 
джерел на відповідність теми та 
глибини опрацювання; оцінка 
обґрунтованості висновків та 
рекомендацій; відповідність 
вимогам до оформлення; перевірка 
наявності апробації та публікацій за 
результатами виконаної роботи; 
оцінка відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  оцінка 
захисту роботи

ПР 1 Використовувати 
фундаментальні 
закономірності 
розвитку фінансів, 
банківської справи та 
страхування у поєднанні 
з дослідницькими і 
управлінськими 
інструментами для 
здійснення професійної 
та наукової діяльності. 

ОК1 Методологія наукових 
досліджень

Лекційні заняття, практичні 
заняття, консультації з викладачем, 
лекції-бесіди, робота в мікрогрупах, 
семінари-дискусії, кейс-метод, 
аудіовізуальний метод, метод 
«дерева рішень», презентації. 

Поточний (модульний) контроль – 
при проведенні опитувань студентів 
під час практичних занять, здачі 
індивідуальних самостійних 
завдань, написання тестів за 
вивченим змістовим модулем,  
захисті контрольних робіт 
студентами заочної форми 
навчання.

ОК12 Дипломне 
проектування та підсумкова 
атестація

Інформаційно-дослідницькі та 
практично-орієнтовані;частково-
пошукові

Актуальність теми кваліфікаційної 
роботи; оцінка логіки структури та 
плану роботи; відповідність змісту 
роботи завданню, плану та 
цілісності структури; перевірка 
повноти розкриттятеми роботи; 
перевірка роботи на плагіат; рівень 
теоретичного та практичного 
обґрунтування; аналіз літературних 
джерел на відповідність теми та 
глибини опрацювання; оцінка 
обґрунтованості висновків та 
рекомендацій; відповідність 
вимогам до оформлення; перевірка 
наявності апробації та публікацій за 
результатами виконаної роботи; 
оцінка відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  оцінка 
захисту роботи

ПР07. Вирішувати 
етичні дилеми з опорою 
на норми закону, етичні 
принципи та 
загальнолюдські 
цінності. 

ОК10 Поведінкові фінанси Тематичні лекції; практичні  
заняття із вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні 
заняття; мозковий штурм, «кейс-
метод», індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Тематичний (усне, письмове 
опитування, виконання 
розрахункових завдань), поточний 
(тестовий контроль за змістовим 
модулем) та підсумковий контроль  
(екзамен із застосуванням методів 
контролю: усного, письмового та 
тестового).

ОК9 Соціальне страхування Лекційні заняття, семінарські 
заняття, самостійна робота.

Рейтингова система оцінювання, 
яка передбачає усне і письмове 
опитування; поточний модульний 
контроль; залік.

 


