
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Хмельницький університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова

Освітня програма 30884 Бакалавр фінансів, банківської справи та 
страхування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 275

Повна назва ЗВО Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Ідентифікаційний код ЗВО 14163438

ПІБ керівника ЗВО Ковтун Ірина Броніславівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.univer.km.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/275

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 30884

Назва ОП Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

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

Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій, кафедра 
мовознавства, кафедра філософії, соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання, кафедра конституційного, адміністративного та 
фінансового права, кафедра трудового, земельного та господарського 
права, відділ практики, навчальний відділ факультету управління та 
економіки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м.Хмельницький, провул. Володимирський, 12 (корпус №2)
м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 57 (корпус № 4)
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8 (корпус №1)

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 71641

ПІБ гаранта ОП Синчак Віктор Петрович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 
страхування, доктор економічних наук, професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

synchak@univer.km.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-801-40-20

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-702-78-79
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Загальні відомості про ОП. ОП розроблена на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН 
України від 24.05.2019 року №729. Форма ОП розроблена з урахуванням рекомендацій, зазначених  у листі МОН 
України від 28.04.2017р. №1/9-239 з дотриманням Стандарту. За цією спеціальністю розробниками узагальнено 
досвід реалізації ОП у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
Національному університеті біоресурсів та природокористування, Хмельницькому національному університеті, 
Житомирському агроекологічному університеті, Університеті державної фіскальної служби України, Шауляйському 
університеті (Республіка Литва) за спеціалізацією «Фінанси та банківська справа».
Історія розроблення та впровадження ОП. Історія ОП розпочинається 16.10.2015 р. з засідання деканату факультету 
управління та економіки, на якому обговорювався високий потенціал університету до запровадження нових ОП, 
акцентувалася увага на важливій для ринку праці Хмельницької області спеціальності Фінанси, банківська справа та 
страхування, наголошувалося на належному матеріальному, інформаційному та інфраструктурному забезпеченні. 
Тож кафедрі МФБСС було доручено розпочати роботу з підготовки до ліцензування цієї спеціальності. У 2015-2016 
н.р. здійснювалися консультації із потенційними роботодавцями (Департаментом фінансів Хмельницької ОДА, 
Головним управлінням ДКСУ у Хмельницькій обл., Головним управлінням ДФСУ у Хмельницькій обл.,), 
представниками банків (ПриватБанк), страхових компаній (StarLife, PZU Україна), ЗВО України (Житомирський 
АЕУ), розроблявся проект ОП і навчального плану. Рішенням вченої ради Університету від 13.06.2016 р. (протокол 
№ 14) у складі факультету управління та економіки, відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, утворено проєктну групу з підготовки на першому, другому та третьому освітніх рівнях із спеціальності 
072. Перша редакція ОП, після широкого обговорення на факультеті, консультацій із роботодавцями та 
студентським активом, була затверджена рішенням Вченої ради від 31.10.2016 р. (протокол № 4). Ліцензійна справа 
затверджена рішенням Вченої ради університету від 28.11.2016 р. (протокол № 5). Засідання Ліцензійної комісії 
МОН України щодо ліцензування спеціальності 072 першого (бакалаврського) рівня здобувачів ВО відбулося 
02.02.2017 р. (протокол № 38/1). Наказом Університету від 11.09.2018 р. № 443/18 затверджено склад групи 
забезпечення спеціальності 072. Із затвердженням наказом МОН України від 24.05.2019 р. №729 Стандарту у червні 
2019 р. розроблено проєкт змін до ОП, які 05.06.2019 р. розміщено на сайті Університету для обговорення. Після 
цього оновлена ОП була затверджена рішенням вченої ради (протокол № 1 від 29.08.2019 р.). Отже, реалізація ОП 
розпочалася з 01.09.2017 р. Перший набір здобувачів ОП склав 15 осіб, у 2018 р. – 19 осіб, у 2019 р. – 16 осіб, у 2020 р. 
– 23 особи.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 23 23 0

2 курс 2019 - 2020 16 14 0

3 курс 2018 - 2019 19 19 0

4 курс 2017 - 2018 15 12 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23110 072 Фінанси, банківська справа та страхування
30884 Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

другий (магістерський) рівень 26112 072 Фінанси, банківська справа та страхування
31742 Магістр фінансів, банківської справи та страхування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 49706 Освітньо-наукова програма підготовки докторів 
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рівень філософії зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 20982 7642

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

17387 4047

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

3595 3595

Приміщення, здані в оренду 1024 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.Б.072.Фінанси, банківська 
справа та страхування.2019.pdf

35LRiWMvdlbgE1rtIVtRvM9hLCJj8AIGuNIQBREKpF8=

Навчальний план за ОП Навч.план.Б.072_Фінанси_банківс
ька_справа_страхування.pdf

vdAkktkyMzMPQRwdrMh5ndretwYZ0IyFgRy0yafew9k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія Виговська.pdf 4opavB7dhPL8wKUHGCMgL0Em1hnzUb3+XO9pIdMI1
cg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія КредіАгрікольБанк.pdf HEEg7iuaG1GXOiDPEodJMceYkDcOR7yaG+hqVYLa+0
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія Спецкомунтранс.pdf TuaoXEtPSPj4iQwTkTAD6KdhXL54EbekpnHgoO3zSvg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями цієї ОП передбачено забезпечення професійної підготовки фінансистів з вищою освітою за першим 
(бакалаврським) рівнем, здатних на високому фаховому рівні реалізовувати отримані знання та навички і 
ефективно розв’язувати практичні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування на основі набутих 
компетентностей. Досягнення цілей забезпечується фахово сформованими загальними та спеціальними 
компетентностями і програмними результатами навчання відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 
072 Фінанси, банківська справа та страхування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Стратегії 
розвитку Університету.
Особливостями (унікальністю) цієї програми є те, що вона ґрунтується на студентоцентрованій моделі та враховує 
інтереси здобувачів вищої освіти, дозволяє розвивати творчі, динамічно-інноваційні здібності через реалізацію 
їхнього особистісного потенціалу, дає можливість студентам брати участь у внутрішньо-університетській 
мобільності, передбачає гнучкий підхід до вибору баз виробничої практики та практики з фаху і відображає 
спрямованість на забезпечення кадрових потреб громад Хмельницької області через регіональне замовлення з 
місцевого (обласного) бюджету та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

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

Цілі ОП, що спрямовані на забезпечення професійної підготовки фінансистів з вищою освітою за першим 
(бакалаврським) рівнем, здатних на високому фаховому рівні реалізовувати отримані знання та навички і 
ефективно розв’язувати практичні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування на основі набутих 
компетентностей,  відповідають місії та стратегії розвитку Університету. Так, у Стратегії, розміщеній у відкритому 
доступі на сайті (http://univer.km.ua/page/nakaz_strategija_rozvitku.pdf), визначено місію Університету: «Створення 
умов для розкриття потенціалу кожної особистості, яка працює та/або навчається в університеті, через вільний 
творчий освітньо-науковий процес відповідно до особистих та суспільних інтересів і потреб, зумовлених розвитком 
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Української держави, а також глобальними процесами розвитку людської цивілізації». Відповідно до місії 
основними стратегічними орієнтирами Університету є: формування цілісного дієздатного суб’єкта освітньої 
діяльності, спроможного виконувати освітньо-наукові завдання на найвищому рівні; формування системи 
безперервної освіти, яка ґрунтується на концепції виперджаючого навчання, орієнтованого на майбутнє; активізація 
наукової підготовки здобувачів вищої освіти, розвитку індивідуальних творчих якостей, ініціативного підходу до 
освоєння знань, навичок роботи в науковій та професійній сферах.

 

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

ОП враховує інтереси здобувачів вищої освіти, які мали можливість надати на етапі її розробки пропозиції до 
проєкту, що розміщувався у вільному доступі на сайті Університету, взяти участь в обговоренні ОП на спільному 
засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування із представниками студентів 1-3 курсів, 
які навчаються на цій ОП (протокол кафедри № 13 від 21 червня 2019 року). При цьому враховувався інтерес і досвід 
навчання здобувачів вищої освіти другого та третього рівнів за цією спеціальністю (Грехової О.В. і Ярмоленка 
Ю.Ю.), які залучалися до удосконалення ОП «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування». Змістове 
наповнення ОП враховує пропозиції здобувачів вищої освіти, що обговорювалися на засіданні студентської ради 
(протокол № 7 від 27.11.2017 р.), члени якої (Вікторія Булешна та Валерія Козак як представники цієї спеціальності), 
наголосили на необхідності поглиблення знань з професійної іноземної мови та підтримали пропозицію голови 
студради Анастасії Йолтуховської включити до ОП НД «Іноземна мова у фінансах». Представники студентства. як 
члени методичної та вченої рад, брали участь в обговоренні ОП і вносили пропозиції до її компонент на етапі її 
оновлення (протокол №1 вченої ради від 29 серпня 2019 року). 

- роботодавці

Співпраця із зовнішніми стейкхолдерами регулюється розділом 5 Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права (уведеного в дію наказом № 
363/16 від 08.07.2016 р.) та Положенням про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (уведеного в дію наказом № 98/20 від 
21.02.2020 р.). На підставі зазначених локальних актів і договорів про співпрацю в Університеті сформований 
алгоритм взаємодії з роботодавцями для посилення прикладних аспектів підготовки фахівців. При розробці ОП 
враховано пропозиції філії Хмельницького обласного управління «АТ Ощадбанк» та ПМП «Танзаніт» щодо 
розширення змісту НД «Бухгалтерський облік» з включенням до тем 6 і 10 відповідно «Облік грошових коштів, 
розрахунків та інших активів» і «Облік зобов’язань» додаткових питань: «Облік операцій з кредитування»; «Облік 
депозитних операцій», «Облік розрахунків з іноземними покупцями і замовниками», «Облік розрахунків з 
іноземними постачальниками і підрядчиками», що значно посилює можливості досягнення програмних 
результатів ПР 26; ПР 28. Також враховано пропозиції ПП «Славутич-Поділля» щодо доповнення дисципліни 
«Фінанси підприємств» темою «Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-
правових форм», що посилює СК 03 і досягнення результату навчання ПР 04.

- академічна спільнота

Крім групи забезпечення спеціальності у розробці та удосконаленні ОП беруть участь представники кафедр 
Університету. Так для посилення спеціальних компетентностей СК 04 і СК 06 кафедрою математики, статистики та 
інформаційних технологій  запропоновано додатково включити до вибіркового блоку навчальні дисципліни ППВ 
1.3. Методи та моделі прийняття фінансових рішень і ППВ 1.4. Кількісні методи та моделі фінансового 
прогнозування (протокол №13 від 11.06.2019р.). Для посилення спеціальної компетентності СК 05 кафедрою 
конституційного адміністративного та фінансового права запропоновано перемістити із вибіркового до 
обов’язкового блоку НД ППО 10. Фінансове право та ввести у вибірковий блок НД ППВ 3.3. Основи конституційного 
права для посилення загальної компетентності ЗК 13 (протокол №9 від 21.06.2019р.). Кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання запропоновано включити до ОП НД «Логіка» і «Екологія 
людини» для посилення загальних компетентностей ЗК 01, ЗК 14 і ЗК 16 (протокол №11 від 14.06.2019р.). Кафедрою 
мовознавства запропоновано ввести вибіркові НД ППВ 8.1.Міжнародні ділові комунікації та ППВ 8.2. Іноземна мова 
у фінансах для підсилення загальної компетентності ЗК 04 і програмного результату ПР 15 (протокол №11 від 
10.06.2019р.). 

- інші стейкхолдери

На формування програмних результатів та цілі ОП вплинули інші стейкголдери (органи державної виконавчої та 
законодавчої влади) завдяки реалізації процесів бюджетної децентралізації, що посилили її регіональний аспект, а 
також через зміни до Конституції України, які затвердили європейський вектор нашої держави. Унаслідок чого   в 
ОП включено ПР 27 «Застосовувати набуті знання з місцевих фінансів у бюджетному процесі на рівні 
територіальних громад», ПР 26 «Застосовувати набуті знання з фінансів зовнішньоекономічної діяльності в 
міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах» і  ПР 28 «Визначати особливості формування фінансів 
країн Європейського Союзу та функціонування міжнародних фінансових організацій у сфері банківської та страхової 
діяльності». 
Для забезпечення ПР 04, що передбачає знання бюджетної та податкової системи, враховувалися результати 
досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит, які прийнятті для впровадження в освітній процес  при викладанні навчальних дисциплін 
«Макроекономіка» в межах теми «Фіскальна політика в макроекономічному регулюванні» (довідка №0754/18 від 
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18.10.2018р.) та  «Податкова система» (довідка №0422/20 від 03.07.2020р.). 

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

Цілі та програмні результати навчання ОП відображають тенденції розвитку спеціальності у напрямі забезпечення 
професійної підготовки фінансистів з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем, здатних на високому 
фаховому рівні реалізовувати отримані знання та навички і ефективно розв’язувати практичні завдання у сфері 
фінансів,банківської справи та страхування на основі набутих компетентностей. Проведеним у 2016 р. моніторингом 
ринку освітніх послуг в чотирьох областях, що межують із Хмельницькою областю, а також ринку праці у містах, 
розташованих на її території, встановлено зростаючу потребу у фінансистах. Так, із 341 службовців, які на етапі 
формування ОП працювали у 26 фінансових управліннях області, лише 78 мали вищу освіту за спеціальністю та 
кваліфікацію фінансиста, що підтверджує перевищення попиту над пропозицією. На зазначений попит 
зорієнтована мета ОП й програмні результати навчання: «застосовувати набуті знання з місцевих фінансів у 
бюджетному процесі на рівні територіальних громад». Визначено потреби ринку через європейський тренд країни у 
фінансистах зі знаннями: міжнародних валютно-кредитних відносин і міжнародних фінансових організацій; 
фінансів країн Європейського Союзу (ПР 26; ПР 28); державної та іноземної мов (ПР 15 та ПР 25). Набуття 
результатів посилюється НД міжнародні фінансові організації, міжнародні валютно-кредитні відносини, фінансові 
та кредитні системи зарубіжних країн, фінанси країн ЄС, фінанси зовнішньоекономічної діяльності.

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

За результатами галузевого та регіонального моніторингу спеціальності на ринку праці встановлено, що в регіоні 
функціонувало 26 фінансових управлінь, 22 органи податкової служби та стільки ж казначейської служби, які не 
забезпеченні фінансистами. На Хмельниччині на час формування ОП здійснювали діяльність 26 722 
зареєстрованих юридичних особи, у тому числі 358 акціонерних товариств; 409 відділень банків, 86 структурних 
підрозділів страховиків, 12 кредитних спілок, 2 товарні біржі, 20 виробничих управлінь ЖКГ, 15 водопровідно-
каналізаційних господарств, 17 підприємств комунальної теплоенергетики. Галузеві та регіональні потреби ринку 
враховано при визначенні мети та програмних результатів навчання в Університеті, як закладу комунальної форми 
власності, зокрема підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних: володіти методичним інструментарієм 
діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) (ПР 05); володіти 
методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування 
(ПР 11); застосовувати набуті знання з місцевих фінансів у  бюджетному процесі на рівні територіальних громад (ПР 
27). Програмні результати конкретизуються очікуваними РН в компонентах: «Фінанси», посилених блоком НД 
«Місцеві фінанси», «Місцеві бюджети», «Регіональна економіка», «Фінанси територіальних громад».

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

При розробці та удосконаленні ОП враховано досвід ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана", Національного університету біоресурсів та природокористування, Хмельницького національного 
університету, Житомирського агроекологічного університету, Університету державної фіскальної служби України 
шляхом вивчення їхніх ОП. Також вивчався досвід освітньої діяльності Шауляйського університету (Республіка 
Литва) за спеціалізацією «Фінанси та банківська справа» у частині організації та впровадження спільних освітніх 
програм (п. 1.2 Договору про співпрацю). Порівняльний аналіз ОП дозволив включити актуальні компоненти, що 
посилюють конкурентоздатність ОП поряд з вітчизняними аналогами та виділити її унікальність, при цьому 
уникаючи дублювання освітніх програм.
Залучення науково-педагогічних працівників та професіоналів-практиків юридичного факультету Університету до 
формування ОП дозволило сформувати блок дисциплін правового забезпечення функціонування суб’єктів 
господарювання різних форм власності («Основи господарського права», «Фінансове право», «Основи 
конституційного права»), що забезпечує формування у студентів фахової компетентності в частині застосовування 
знань законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку (СК 05), 
знання своїх прав і обов’язків як члена громадянського суспільства, розуміти його ціності, верховенство права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні (ЗК 13 і ПР 22).

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

Чинну редакцію ОП, яку було розглянуто і схвалено вченою радою Університету (протокол № 1, від 29.08.2019 р.), 
введено в дію наказом №533/19 від 10.09.2019 р. ОП складено на підставі стандарту вищої освіти за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», який затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 
24.05.2019 р. № 729. Розбіжності у результатах навчання, які сформовані в ОП, з результатами навчання, які 
визначені Стандартом, відсутні. Досягнення програмних результатів забезпечується освітніми компонентами 
обов’язкових блоків загальної та професійної підготовки. 
Крім цього, враховуючи досвід розвитку спеціальності, беручи до уваги регіональні особливості ЗВО і європейський 
тренд, визначений Конституцією України, зважаючи на особливості роботи фінансистів і необхідність підготовки 
документів державною мовою зі складною інформацією, Університетом додатково введені програмні результати ПР 
25 Використовувати державну мову у професійній діяльності для подання складної інформації у стислій, письмовій 
та усній формі з дотриманням етичних принципів ділового спілкування, ПР 26 Застосовувати набуті знання з 
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фінансів зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах, ПР 27 
Застосовувати набуті знання з місцевих фінансів у бюджетному процесі на рівні територіальних громад, ПР 28 
Визначати особливості формування фінансів країн Європейського Союзу та функціонування міжнародних 
фінансових організацій у сфері банківської та страхової діяльності. Додатково введені програмні результати 
навчання та відповідні освітні компоненти дозволяють сформувати компетентності, пов’язані із забезпеченням 
фінансових підрозділів підприємств, територіальних фінансових служб центральних органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування якісними фахівцями.

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?

Для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування 
затверджено Стандарт вищої освіти України наказом Міністерства освіти і науки України № 729 від 24 травня 2019 
року. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

160.5

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

63

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

Зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 
що регламентується стандартом вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
24.05.2019 р. №729. ОП орієнтована на професійну підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання з професійної діяльності в умовах 
невизначеності та підвищених ризиків ринкового середовища, що відповідає об’єкту вивчення за спеціальністю. 
ОП спеціалізується на ідентифікації та вирішенні складних спеціалізованих завдань і проблем професійної сфери. 
ОП поділена на окремі освітні компоненти: 85 НД (34 обов'язкових, 51 вибіркова), 4 курсових роботи, навчальна 
практика «Вступ до спеціальності», виробнича практика та практика з фаху, атестація у формі атестаційного 
екзамену. Теоретичний зміст предметної області ОП в повній мірі забезпечується навчальними дисциплінами. ОП 
містить дисципліни циклу загальної та професійної підготовки, у тому числі,  близько 70 – фінансового-
економічного спрямування. 
Виходячи зі змісту освітніх компонентів ОП студенти мають оволодіти такими методами та методиками у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування як: загальнонаукові та специфічні методи дослідження, методи 
реалізації функцій фінансів, банківської справи та страхування, методи прийняття управлінських рішень у фінансах, 
банківській справі та страхуванні, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні досягнення світової та 
вітчизняної фінансової науки. У ході навчання використовується стандартне програмне забезпечення Microsoft 
Office: Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Project, Outlook; можливості хмарних платформ: Office365, One 
Drive, Teams, Share Point для аудиторної, самостійної роботи, формування кейсів, аналітичних оглядів, наукової 
роботи; під час дистанційного навчання - також Zoom, Google Meet, Skype, Google Classroom. Використовуються всі 
інтегровані інструменти пакету Google Suite: Google Drive і Gmail, Google Form, Keep, Jamboard. Ці ресурси 
забезпечують можливість створювати викладачам інформаційно значиме наповнення інформаційного сервісу й 
управляти доступом до змісту. Університет має доступ до інформаційних ресурсів бази даних Scopus та пошукової 
Інтернет-платформи Web of Science. Для прикладу, у процесі вивчення дисциплін «Інформаційні системи та 
технології», «Економіко-математичні методи та моделі», «Фінансова математика» здобувачі отримують навики 
застосування комп'ютерної техніки та вузькоспеціалізованого програмного забезпечення з метою пошуку, аналізу та 
обробки фінансової інформації, а також побудови моделей і прогнозів в сфері фінансів з метою прийняття 
обґрунтованих рішень

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

В Університеті забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, що регламентується: ст. 62 
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ЗУ «Про вищу освіту», відповідно до якої для вибіркових дисциплін в ОП та навчальному плані передбачений 
бюджет часу, що становить не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, тобто: не менше 60 кредитів ЄКТС для 
здобувачів освітнього ступеня бакалавра; п. 3.4.7 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 
університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (далі – Положення) (в редакції рішення вченої ради від 
28.08.2020 р., протокол № 1, наказ від 28.08.2020 р. № 312/20). Формування індивідуальної освітньої траєкторії 
реалізується через право на: - вибір навчальних дисциплін (пп. 3.7.4.-3.7.5 Положення); - самостійний вибір місця 
проходження практики (п. 2.3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України 
від 08.04.1993 р. № 93); - вибір теми курсових робіт (методичні рекомендації до виконання та захисту курсових 
робіт); - вільне відвідування лекційних занять у зв’язку із працевлаштуванням за спеціальністю, доглядом за 
дитиною до 3-х або у разі потреби – 6-ти річного віку, доглядом за хворим родичем тощо (пп. 3.8.3.1.-3.8.3.2. 
Положення). Проблем з формуванням індивідуальної освітньої траєкторії, нарікань або пропозицій з цього приводу 
з боку студентів не було

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

В Університеті формування індивідуальних навчальних планів студентами здійснюється відповідно до принципів 
альтернативності (не менше двох приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності 
(студент здійснює вибір після проведення пробних лекційних занять та ознайомлення з програмами дисциплін) та 
академічної відповідальності (недопущення нав’язування студентам певних вибіркових дисциплін в інтересах 
кафедр та окремих викладачів). Вибір дисциплін регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
в ХУУП імені Леоніда Юзькова. Дисципліни вільного вибору можуть обиратися студентами як окремо, так і 
блоками, що формуються за ознакою можливості присудження відповідної кваліфікації або спорідненості 
отримуваних компетенцій. У поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких 
передбачено в наступному навчальному році (для блоків дисциплін – в наступних роках) в період з 01 до 15 березня. 
Вибір дисциплін студентами першого курсу (року навчання) на поточний навчальний рік здійснюється в період з 01 
до 15 вересня. Вибір дисциплін передбачає такі етапи і процедури: У визначений період кожен студент 
забезпечується інформаційними та довідковими матеріалами щодо дисциплін, які пропонуються для вибору 
(силабусами, інформаційними проспектами, візуальними або персональними презентаціями тощо). На вибір 
кафедри та/або окремих викладачів можуть проводитися оглядові заняття або майстер-класи. Розклад таких занять 
доводиться до відома студентів навчальним відділом. Усі інформаційні матеріали зберігаються на кафедрах та/або в 
електронній бібліотеці з можливістю доступу до них студентів. До завершення визначеного періоду студент подає на 
ім`я декана факультету заяву із переліком вибраних дисциплін. Після цього відбувається формування навчальних 
груп, мінімальна чисельність студентів у яких становить 15 осіб на бакалаврському рівні. У випадку, якщо для 
вивчення окремої вибіркової дисципліни не записалась мінімально необхідна чисельність студентів, студент 
повинен обрати іншу дисципліну, де вже є або може сформуватися чисельно достатня група. Студентам, які не 
зробили свій вибір, призначаються до вивчення дисципліни з урахуванням вибору інших студентів та наповненості 
навчальних груп. Перелік вибіркових дисциплін згідно з поданими заявами і сформованими групами 
затверджується розпорядженням декана факультету та оприлюднюється на дошках оголошень і на сайті 
університету. Цей перелік враховується під час складання робочого навчального плану та розкладу занять. Вибрані 
студентом дисципліни включаються до індивідуального навчального плану студента і є обов’язковими для 
вивчення. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення затвердженої розпорядженням 
декана дисципліни. Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін за цією ОП складає 63 кредити ЄКТС, що 
становить 26,3 % від загального обсягу кредитів, що передбачені цією освітньою програмою 

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

ОП передбачено проходження навчальної практики «Вступ до спеціальності», виробничої практики та практики з 
фаху (всього 15 кредитів ЄКТС), практичні заняття з навчальних дисциплін (56% аудиторного часу). Також 
відбуваються зустрічі з роботодавцями та екскурсії на підприємства, установи (наприклад: 18.10.2019р., 21.10.2019 р. 
відб. екскурсії у до офісу Приватбанку «Знайомство з професіями Приватбанку» та 10.10.2019 р. квест «#Один день 
із життя ТОПового студента»; 21.11.2020 р. у рамках НД «Економіка підприємства» на семінарське заняття (тема 
«Фінансові результати діяльності підприємства») було запрошено бухгалтера ПП «Славутич-Поділля»  Блащук І.С.; 
11.03.2020 р. у межах НД «Фінанси» проведена екскурсія в Управління Державної казначейської служби у 
Хмельницькому районі Хмельницької області; щороку у межах навчальної практики «Вступ до спеціальності» 
відбуваються екскурсії у Хмельницьку дирекцію ТДВ «Страхова компанія «Гардіан». У ході практичної підготовки 
формуються такі програмні результати (ПР) ОП: ПР 01, ПР 02, ПР 06, ПР 08-10, ПР 12, ПР 14, ПР 16-21, ПР 24, ПР 
26-28

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 сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills). Вивчення освітніх компонентів відбувається за допомогою 
активних тренінгових форм та методів, що передбачає групове навчання та сприяє максимальному використанню 
потенціалу, знань і досвіду кожного здобувача вищої освіти. Активно застосовуються такі методи навчання як 
дискусії, робота з кейсами, імітаційні та ділові ігри тощо. Соціальні навички розвиваються і за рахунок участі 
здобувачів вищої освіти у студентському самоврядуванні, формування сприятливого психологічного клімату на 
факультеті та в Університеті, відсутності психологічних та адміністративних бар’єрів у спілкуванні з керівництвом 
факультету та Університету. Навички взаємодії з іншими людьми, активної комунікації, обстоювання власної 
позиції та інші соціальні навички також відточуються під час публічних виступів на лекційних та семінарських 
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(практичних) заняттях, науково-практичних конференціях, захисті звітів з практики. Для прикладу, це стосується 
таких освітніх компонентів ОП як «Соціологія», «Філософія», «Психологія», «Економічна психологія», 
«Менеджмент», «Етика ділового спілкування», «Психологія спілкування» тощо. Зміст цих дисциплін дозволяє 
розвивати навики командної роботи, уміння налагоджувати комунікації, партнерські відносини, навики емпатії, 
активного слухання та розуміння позицій та думок інших, позитивного та відкритого спілкування

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Відповідний професійний стандарт відсутній. Для визначення компетентностей /результатів навчання, що 
визначають присвоювану після завершення навчання на ОП професійну кваліфікацію, Університет орієнтується на 
Національну рамку кваліфікацій, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 
1341 та стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. 
№729.

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

При формуванні навантаження студента на 1 кредит ЄКТС виділяється 30-50 % аудиторного навантаження, решта 
часу – на самостійну роботу. На ОП здобувачі мають 22-27 год. аудиторних занять у робочому тижні. Основне 
навантаження припадає на семінарські та практичні заняття (56 % аудиторного часу) та лекції (44 %). Такий 
розподіл, на наш погляд, є оптимальним з точки зору можливості створення умов для оволодіння матеріалом 
дисциплін. Аналіз обсягу навантаження студентів на ОП відбувається за результатами анкетування студентів, що 
проводиться відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти спільно з кафедрами, навчальними відділами, 
а також опитувань, що здійснюються викладачами у ході вивчення кожної дисципліни. Питання навантаження у 
розрізі кожного освітнього компонента обговорюється на засіданнях кафедр, деканатів, методичної та вченої ради. 
Так, на засіданні методичної ради 27.10.2016 р. (протокол №3) розглядалось питання про структуру робочої 
програми та навчально-методичних матеріалів дисципліни, у рамках якого особлива увага приділялась змісту, 
обсягу та рівню складності завдань, які виносяться на практичні заняття, СРС, та їх співвіднесенню з кількістю 
годин, передбачених у тематичному плані на їх виконання. Визнано, що завдання СРС мають бути конкретними, 
лаконічними та, відповідно, адекватними за часом. Було прийнято рішення коригувати зміст та обсяг завдань 
самостійної роботи з урахуванням такої вимоги

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

В рамках цієї ОП запроваджено пілотний проєкт з елементами дуальної форми здобуття вищої освіти (наказ 
№714/20 від 31.12.2020р.). У межах індивідуальної освітньої траєкторії і наукових інтересів студенток - учасниць 
проєкту - Анастасії Городецької та Катерини Сорохан, партнером в реалізації проєкту визначено страхову компанію 
«Гардіан». Структура ОП і навчальний план передбачають вивчення освітніх компонент ППО 15 Страхування, ППВ 
14.1 Страхові послуги, ППВ 14.2 Соціальне страхування, ППВ 14.3 Медичне страхування та ППВ 15.1 Фінанси 
страхових організацій. Їх теоретичне вивчення потребує одночасно і актуальної практичної складової, зважаючи на 
мету ОП «… ефективно розв’язувати практичні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування…» та 
потреби страхового бізнесу. Це зумовлюється завданнями дуальної форми здобуття ВО і вирішується її змістом при 
поєднанні навчання студентів в Университеті і на робочому місці. Для реалізації цих завдань НПП кафедри МФБСС 
(протокол №3 від 27.10.2020 р.) внесені зміни до тематичних планів робочих програм, які затверджені рішенням 
вченої ради (протокол №6 від 23.11.2020 р.), уточнено зміст навчально-методичних матеріалів та силабусів вказаних 
НД тощо. Сформована структура навчання з елементами дуальної форми здобуття ВО в  умовах пілотного проєкту 
передбачає вивчення 57 % кредитів  на базі страхової компанії. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://www.univer.km.ua/abitur.php?pac=51
http://www.univer.km.ua/doc/abitur/2021/Pravila_Priyomu_KhUUP_2020_z_zminami_24.06.2020.pdf
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=126

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

Правила прийому до ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2020 р. (ріш. вченої ради від 26.12.2019, протокол №6, зі 
змінами, затвердженими ріш. вченої ради від 24.06.2020, протокол №10) були розроблені прийм. комісією 
відповідно до Умов прийому до ЗВО України в 2020 р. 
Правила прийому до ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2021 р. (ріш. вченої ради від 28.12.2020, протокол №8) були 
розроблені прийм. комісією відповідно до Умов прийому до ЗВО України в 2021 р.
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Вимоги до вступників є ефект. способом формув. контингенту студентів. Зокрема, на:
1 курс за ДФ навчання на ОП у 2020 р. прийняті особи за результатами ЗНО з укр. мови та літератури, математики, 
іноземної мови або географії (мінім. бал – 100); 
3 курс за ДФ навчання на ОП у 2020 р. прийняті особи, які здобули ОКР мол. спец. за спеціальністю Фінанси, 
банківська справа та страхування, за рез-ми фахового вступного випробування з фінансів (мінім. бал – 124) з 
урахуванням сер. бала документа про вищу освіту. Програма фахового вступного випробування з фінансів щороку 
обговор. на засід. каф. фінансів, банківської справи та страхування. 
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня мол. бак. (ОКР мол. спец.) Університет визнає та 
перезараховує не більше 120 кр. ЄКТС, отриманих в межах попер. ОП підготовки мол. бак. (мол. спец.) за 
спеціальністю 072, і не більше 60 кр. ЄКТС, отриманих в межах попер. ОП підготовки мол. бак. (мол. спец.) за ін. 
спеціальностями. Ліквідація акад. різниці відбувається за графіком упродовж 1-го року навчання

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

Правилами прийому до ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2020 р. (рішення вченої ради від 26.12.2019 р., протокол № 
6, зі змінами, затвердженими рішенням вченої ради 24.06.2020 р., протокол № 10) 
(http://www.univer.km.ua/doc/abitur/2021/Pravila_Priyomu_KhUUP_2020_z_zminami_24.06.2020.pdf); - 
Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf.
Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, 
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до 
наказу МОН України від 05.05.2015 р. №504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту». 
Студентам, які зараховуються до Університету відповідно до Правил прийому на основі здобутих ОС бакалавра, 
магістра, молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, наказом ректора перезараховуються 
навчальні дисципліни за результатами їх вивчення і складання з них контрольних заходів в інших ЗО. 
Поінформованість здобувачів вищої освіти про ці процедури забезпечується, крім сайту, також особистим 
консультаціям членів приймальної комісії, декана факультету, гаранта ОП, інформаційними роз’ясненнями на 
стендах факультету та приймальної комісії

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

У 2020 р. за ОП на 3-й курс були зараховані студенти Дяк Ю.П. (попередньо здобула освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування (диплом Е20 №080279)), 
перезараховано 103 кредити, академічна різниця у 17 кредитів ЄКТС була ліквідована за відповідним графіком у 
жовтні 2020-2021н.р. (наказ від 28.09.2020 р. №499/20), Онищук В.О. (попередньо здобув освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування, 
спеціалізацією «Оціночна діяльність» (диплом Е20 №113969)), перезараховано 107,5 кредитів, академічна різниця у 
12,5 кредитів ЄКТС буде ліквідована за відповідним графіком у січні 2020-2021н.р. (наказ від 28.09.2020 р. 
№499/20)

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 результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, затвердженим рішенням вченої ради 
29 жовтня 2020 р. протокол № 5, уведеним в дію з 01 листопада 2020 року наказом від 30 жовтня 2020 р. № 578/20 
(http://www.univer.km.ua/doc/Polozhennya_pro_poryadok_viznannya_rezultativ_navchannya_u_KhUUP_zdobutikh_sh
lyakhom_neformalnoi_informalnoi_osviti.pdf);
- Положенням про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у 
Хмельницькому університеті управління та права, затвердженим рішенням вченої ради 25.01.2017 р., протокол №9, 
уведеним в дію наказом від 25.01.2017 р. №14/17 зі змінами, внесеними рішенням вченої ради 18.02.2019 р., 
протокол №8, уведеним в дію наказом від 19.02.2019 р. №74/19 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf) (рейтингове оцінювання результатів освітньої діяльності 
студентів здійснюється на основі вимірів не лише їхніх навчальних досягнень, а також участі у наукових, професійно 
орієнтованих, культурно-масових та спортивних заходах та іншій діяльності).
Ці документи оприлюднені на офіційному сайті університету і є загальнодоступними для усіх учасників освітнього 
процесу

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

Студенти, які навчаються за ОП, у 2020 р. брали участь у 22 всеукр. та міжнар. конференціях, Щорічній звітній 
науковій конф. студентів ХУУП імені Леоніда Юзькова.
 За участь у таких заходах, студенти отримували бали у відповідності до п.2.5 Положення про систему рейтингового 
оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у ХУУП за наукову роботу у рамках 
позанавчальної діяльності, що враховується при формуванні рейтингу студентів. Для прикладу: Булешна Вікторія, 
студентка 4 курсу за спеціальністю 072 за участь у міжнар. конф. та публікацію тез доповіді отримала 8 балів 

Сторінка 10



(Булешна В. Оподаткування страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи. Міжнародна науково-
практична конференція  «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації»: матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф. (28.05.2020 р., м. Полтава), Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. С. 22-
24.); Шелега Марина, студентка 3 курсу за спеціальністю 072 за участь у всеукр. конф. та публікацію тез доповіді 
отримала 7 балів (Шелега М. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан 
та перспективи розвитку. Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації: збірник 
тез учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти 
(м. Кам’янець-Подільський, 20.05.2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський ДАТУ. 2020. 283 с. С. 33-38.)

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

Підготовка фахівців за ОП здійснюється за очною (денною) формою навчання відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда Юзькова (в редакції рішення вченої ради від 28.08.2020 р., 
протокол № 1, наказ від 28.08.2020 р. № 312/20) 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). Вибір методів 
навчання залежить від змісту та особливостей кожної ОК ОП. Основними формами організації осв. процесу на ОП, 
які сприяють досягненню програмних результатів, є: - навчальні заняття, основними видами яких на ОП є: лекції (з 
викор. вербальних, візуальних, інтерактивних методів і прийомів, у тому числі: лекції дискусії (обговорення), 
мозковий штурм, з викор. слайдових презентацій; семінарські, практичні, індивідуальні заняття; консультації; - 
самостійна робота (з викор. науково-дослідних методів під керівництвом викладача); - практична (виробнича 
практика та практика з фаху); - контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль). Під час реалізації ОП в 
умовах карантину НПП активно застос. дистанційні технології: сервіси відео конференцій ZOOM, GOOGLE MEET, 
SKYPE, також платформи GOOGLE CLASSROOM, Все освіта та ін., викор-ся аудіо- та відеоматеріали. У навчальних 
корпусах, де відбувається освітній процес за ОП, спеціально облаштовані навчальні аудиторії, із яких викладачі 
здійснюють онлайн навчання. Рез-ти анкетування показали, що студенти в цілому задоволені такими методами 
навчання і викладання на ОП

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?

Застосовується студентоцентрований підхід у виборі форм і методів навчання. Навчання студентів здійснюється за 
індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі робочого навчального плану з урахуванням 
принципів академічної свободи. Навантаження студента по кожному компоненту складається з аудиторних занять, 
самостійної роботи та контрольних заходів. Студенту на основі принципів альтернативності, змагальності та 
академічної відповідальності надається можливість вибору дисциплін із вибіркового блоку відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу. Під час проведення навчальних занять науково-педагогічні 
працівники застосовують активні методи навчання – ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, кейсів, проблемні 
лекції тощо. Так, під час вивчення НД «Фінанси підприємств» к.е.н., доцент Ткачук Н.М. пропонує вирішення практ. 
кейсів на основі фін. звітності підприємств; «Стархування» - ст. викладач Крушинська А.В. практикує підбір 
страхових програм та складання договорів; «Бюджетна система» - к.е.н., доцент кафедри Булат Г.В. значну увагу 
приділяє аналізу показників виконання державного і місцевих бюджетів. Як показало опитування, ці інтерактивні 
методи викликають у студентів найб. інтерес та відзначаються ними як такі, що є більше ефективними у порівнянні 
із традиційними лекціями та семінарськими заняттями. Університет створює умови для формування індивідуальної 
освітньої траєкторії студента, яка в тому числі передбачає організацію індив. занять

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

У процесі навчання відповідно до принципів академічної свободи забезпечується вільний вибір форм та методів 
навчання учасниками освітнього процесу. Для досягнення мети заняття науково-педагогічні працівники самостійно 
визначають доцільність використання методів для проведення лекцій, семінарських, практичних чи лабораторних 
занять і передбачають їх застосування під час вивчення дисципліни та включають у розділ 5 робочої програми - 
Методи навчання та контролю. Важливою є можливість використання результатів власних наук. досліджень 
учасників освітнього процесу під час обговорення проблемних питань та обґрунтування власної думки. Формування 
навчального плану передбачає перелік обов’язкових та вибіркових дисципліни з метою задоволення освітніх потреб 
студентів та посилення конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці. Академічна свобода студентів 
проявляється також при вільному обрані ними бази практики та тем курсових робіт. Під час самостійної роботи, у 
вільний від обов’язкових навчальних занять час, з метою детальнішого оволодіння матеріалом студенти мають 
можливість працювати над науковою роботою, вільно обираючи напрям досліджень, виконуючи наукові статті чи 
формуючи тези доповідей на наукові конференції тощо. Також академічна свобода реалізується в аспекті 
публічності діяльності Університету та свободи слова учасників освітнього процесу, в тому числі через участь у 
колегіальних органах управління університетом, соціальні мережі, систематичні опитування

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

Надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів забезпечується: 
- вільним доступом до ОП, яка містить цілі, зміст та очікувані результати навчання, на сайті Університету 
(http://univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf), що сприяє усвідомленому вибору 
абітурієнтами ОП; 
- НПП на початку вивчення окремих НД, під час інструктажів із практик, консультацій із виконання та захисту 
курсових робіт; 
- вільним доступом учасників освітнього процесу у електронній бібліотеці (ЕБ) (http://elibrary.univer.km.ua/) до 
робочих програм (РП), навчально-методичних матеріалів (НММ) та силабусів навчальних дисциплін, РП практик, 
НММ для виконання та захисту курсових робіт, програмі атестаційного екзамену. Так, у РП міститься перелік 
запланованих результатів навчання, методи навчання та форми контролю, схема нарахування балів. У НММ 
деталізується структура вивчення навчальної дисципліни та порядок нарахування балів. Силабус містить опис, зміст, 
цілі, результати навчання та елементи НД, чіткі та прозорі критерії оцінювання. Доступ до ЕБ отримує кожен 
учасник освітнього процесу на початку н.р.; 
- методистами курсів, які за потребою здобувачів вищої освіти роз’яснюють особливості оцінювання того чи іншого 
освітнього компонента, різних видів навчальної та позанавчальної діяльності, поточного та семестрового контролю 
ін. проблемні питання

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

Під час реалізації ОП студенти беруть участь у процесі пізнання, обмінюються інформацією, аналізують її, зважують 
альтернативні думки, дискутують, моделюють ситуації, оцінюють дії інших і свою власну поведінку, спільно 
розв’язують навчальні і наукові проблеми. Результатами такого наукового співробітництва є публікації: Корюгін 
А.В., Гуменюк Р.В. Особливості управління суб’єктами підприємництва в умовах прояву фінансових ризиків // 
Science, trendsandperspectives. Abstractsof XVII internationalscientificandpracticalconference. Tokyo, Japan 18-
19.05.2020. Pp. 177-180; Шелега М. Сутність та сучасний стан споживчого кредитування / VI Междунар.науч.-
практ.конф-я SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 10-12.05.2020, 
г. Харьков. с. 1029-1036; Сорохан К.А. Порівняльна характеристика податкової системи в Україні і країнах 
Європейського Союзу. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: зб. тез доповідей 
міжнар. науково-практ.конф. (Полтава, 18.11.2020): у 5 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 91 с. С. 68-69; Городецька А. 
Забезпечення фінансової стійкості підприємства. Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в 
умовах глобалізації: зб. тез учасн. всеукр. наук-практ. інтер.-конф. молод. вчен. та здобув. вищ. освіт. (м. Кам’янець-
Подільський, 20.05.2020). Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет. 2020.С. 
91-95; Булешна В. Оптимальні способи покриття та шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / Управління 
фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди студентської молоді: збірн. тез доп. Шостої 
Всеукр. студ. інт.-конф. каф. фін. ім. С.І. Юрія ТНЕУ, м. Тернопіль, 16.04.2019. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – c. 33-37.
Також у 2019 р. студенти ОП 2-го курсу взяли участь у щорічній глобальній ініціативі GlobalMoneyWeek (Всесвітній 
тиждень грошей), гаслом якої було «Навчайся! Накопичуй! Заробляй!».Під керівництвом к.е.н., доц. каф. 
Бучковської Я.Г. студенти підготували відео "Як заощадити та не втратити?" до конкурсу відеоробіт на тему 
«Фінансова грамотність».
Студенти Гуменюк Р., Городецька А., Булешна В. під керівництвом д.е.н., професора Синчака В.П. взяли участь у 
півфіналі Першого Всеукраїнського студентського економічного турніру на базі Національного університету водного 
господарства та природокористування, м. Рівне.
На кафедрі функціонує гурток «Фінансове регулювання підприємницької діяльності» (керівники – д.е.н., професор 
Синчак В.П., ст. викладач Крушинська А.В.), де студенти мають змогу детальніше ознайомитися з теоретико-
прикладними аспектами організації фінансових відносин на мікро- і макрорівнях.
Наукові дослідження учасники освітнього процесу проводять у межах затвердженої теми «Фінансово-управлінські 
моделі та стратегії стабільного розвитку бізнесу в умовах глобальної турбулентності» (Державний реєстраційний 
номер 0120U104161).

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

В Університеті НПП систематично оновлюють зміст освітніх компонентів на основі впровадження наукових 
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі та з дотриманням принципу академічної свободи. Оновлення 
робочих програм та навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів відбувається, як правило, на 
початку семестру за ініціативою відповідного НПП з урахуванням освітніх інтересів здобувачів вищої освіти. 
Пропозиції щодо перегляду змісту освітнього компонента обговорюються та схвалюються на засіданні кафедри 
(наприклад, рішення кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, протокол №2 від 
29.09.2020 р.). З урахуванням уже наявної практики викладання, наукових досліджень та сучасних практик з 
тематики навчальних дисциплін, передбачених ОП, були складені силабуси усіх дисциплін. Викладачі вносять зміни 
до НММ, в тому числі з урахуванням необхідності навчання із використанням дистанційних технологій, наприклад, 
змінюють форму підсумкового контролю з усного контролю на письмовий, використовуючи практику виконання 
тестових завдань за допомогою інформаційних технологій.
Наприклад, оновлення освітньої компоненти "Страхування" ст. викладачем Крушинською А.В. (засідання каф. 
МФБСС від 27.10.2020 р., протокол № 3) відбулося на основі врахування доповнень законодавства та поточних 
тенденцій розвитку страхового ринку, вивчення нових страхових продуктів з можливістю апробації в комп’ютерних 
програмах. 
К.е.н., доц. Ткачук Н.М. оновлено зміст освітньої компоненти «Банківська система» (засідання каф. МФБСС від 
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29.09.2020 р., протокол № 2) на основі імплементації нових стандартів банківського регулювання (Базель III) в 
частині визначення банками буферів капіталу в контексті формування власного капіталу банку, а також 
імплементації вимог європейського законодавства в частині запровадження єдиного підходу до оцінки кредитного 
ризику цінних паперів (державних облігацій), який ґрунтується на кредитних рейтингах емітента цінних паперів у 
контексті формування банківських ризиків.
Оновлено зміст освітньої компоненти та враховано в процесі вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» 
положення  ст.42 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. щодо забезпечення принципів 
академічної доброчесності. Крім того, передбачено активне залучення студентів до роботи з міжнародними 
наукометричними базами даних (МНБД), зокрема Web of Science (WoS) і Scopus (засідання каф. МФБСС від 
29.09.2020, протокол № 2)

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

Підписано та реалізовуються договори про співробітництво з такими зарубіж. закладами: Поморською академією в 
Слупську (Польща, 2015 р.), Білоруським державним економічним університетом (2015 р.), Шауляйським 
університетом (Литва, 2017 р.). У 2019 р. Університет отримав доступ за кошти держ. бюджету до інф. ресурсів 
бібліографічної і рефер. бази даних Scopus та пошукової Інтернет-платформи Web of Science. НПП за ОП беруть 
участь у міжнародних стажуваннях: Берлінська академія публічного адміністрування (2018 р. проф. Синчак В.П.), 
Вища школа бізнесу, м. Островець, Польща (2020 р., Піхняк Т.А., Чайковська І.І.), Університет Фінансів, Бізнесу та 
Підприємництва у м. Софія, Болгарія (2020 р., Фасолько Т.М.).  Проведено ІV Міжн. науково-практичну конф. 
«Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (20.09.2019 р.), XX Міжнар. 
науково-практичну конф. “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного 
розвитку” (21.05.2020 р.); Відповідно до Статуту та Стратегії розвитку ХУУП здійснення заходів інтернаціоналізації 
д-сті закладу забезпечується у напрямах організації і проведення міжн. конференцій, налагодження партнерських 
стосунків із зарубіж. ЗВО, здійснення обміну інформацією з напрямів осв. д-сті тощо.

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?

Під час контр. заходів в умовах реалізації компетентнісного підходу в Університеті оцінюється рівень засвоєння 
студентом компетентностей та ПР, що передбачені ОП. Також контр. заходи визначають відповідність рівня набутих 
студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне 
коригування навч. процесу. Усі виконувані під час контр. заходів завдання зорієнтовані на перевірку досягнення ПР, 
які передбачені РП НД та ОП. Вони включають такі аспекти: практично орієнтовані, розрах.-аналітичні, теорет. та 
дослідницькі. Вибір форми контролю за кожним ОК зумовлений його місцем у формуванні ПР ОП. 
На ОП поточн. і підсумк. контроль відносимо до контр. заходів. Поточн. контроль здійснюється для перевірки 
ступеня засвоєння матеріалу, розглянутого та обговореного під час навч. занять, опрацьованого самостійно, а також 
для вироблення навичок проведення розрах. робіт, уміння усно чи письмово презентувати певний матеріал, 
відстоювати свою думку. Основна мета поточн. контролю – забезп. зворотного зв’язку між викладачами та 
студентами, управління навч. мотивацією студентів. Результати поточн. контролю викор-ся як викладачем для 
коригування методів і засобів навчання, а студентами – для планування СРС. Напр.: з НД «Фінанси підприємств» 
студенти виконують розрах. роботи, зокрема розрах. робота «Оцінка фінансового стану підприємства» дає 
можливість набути практичних навичок з проведення аналізу фін. стійкості, ліквідності, платоспроможності та 
ділової активності підпр-ва. За ОП передбачені 4 курсові роботи з НД «Макроекономіка», «Фінанси», «Фінанси 
підприємств» і «Банківська система». Контроль рівня їх виконання, а також оцінювання передбач. у формі 
публічного захисту, що дає змогу здійснити перевірку ПР, пов’язаних з викор-ням дослідницьких інструментів, 
аналізом інформації, презентацією та обговоренням рез-тів досліджень. Середній бал за рез-ми виконання та 
захисту курсових робіт на ОП у 2019-2020н.р. становив 83,6 (оцінка В). Підсумк. контроль зд-ся для оцінювання рез-
тів навчання студентів і передбачає семестр. контроль (залік або екзамен) та атестацію здобувачів. Завдання 
підсумк. контролю - це перевірка розуміння студентами програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння сформувати своє ставлення до 
певної проблеми НД тощо. 
За ОП, враховуючи вибір НД, передбачене вивчення 63 НД, з них 30 залікових, а 33– екзаменаційних. Середній бал 
за рез-ми складання заліків та екзаменів на ОП у 2019-2020н.р. становив 84 (оцінка В). Захист виробничої практики 
був проведений у формі публічного захисту звітів з практики. Середній бал за результатами захисту звітів з 
практики 88,6 (оцінка В). Такі рез-ти дали можливість зробити висновок про те, що студенти не лише на належному 
рівні одержали теоретичні знання, але й розвинули їх на практиці, закріпили практичні навики. Атестація 
здобувачів за ОП ще не здійснювалась

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується завдяки прозорості, відкритості та максимальній об’єктивності відповідних процедур. 
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів Університету регламентується згідно з р.3 
Положення про організацію освітнього процесу. Оцінювання навчальних досягнень студентів в Університеті 
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здійснюється за 100-бальною накопичувальною шкалою та шкалою ЄКТС (за результатами навчання під час лекцій, 
семінарських (практичних, лабораторних) занять та за результатами самостійної роботи студент може накопичити 
до 70 балів, а також до 30 балів – за результатами складання семестрового контролю). Критерії оцінювання 
наведені у р. 4 Положення про організацію освітнього процесу і стосуються: - поточного оцінювання знань студентів 
(табл.4.2), - оцінювання комісією рівня захисту курсової робіт (табл.4.5), - семестрового оцінювання знань студентів 
(табл.4.6), - оцінювання проходження студентом практики (табл.4.8-4.9), - оцінювання захисту звіту з практики 
(табл.4.10). Форми контрольних заходів за освітніми компонентами визначаються в ОП та навчальних планах. 
Форми проведення заліків, екзаменів (усно, письмово) та критерії оцінювання, приклади білетів визначені в робочій 
програмі та навчально-методичних матеріалах з кожного освітнього компонента

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на 
початку навчального року, перед початком вивчення кожного окремого освітнього компонента науково-
педагогічними працівниками, методистами курсів, деканом факультету. Здобувачі вищої освіти мають можливість 
ознайомитись на офіційному сайті Університету (http://www.univer.km.ua/), а також електронній бібліотеці зі 
змістом ОП, навчальними планами, робочими програмами, навчально-методичними матеріалами та силабусами 
навчальних дисциплін, у яких визначені форми контрольних заходів, конкретизовані критерії оцінювання

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти цілком відповідає вимогам стандарту вищої освіти. Атестація здобувачів ОП 
здійснюється у формі атестаційного екзамену, як і передбачено стандартом вищої освіти за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та страхування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. №729. У програму атестаційного екзамену включено навчальні 
дисципліни: 1) Банківська система; 2) Бюджетна система; 3) Податкова система; 4) Страхування; 5) Фінанси 
підприємств; 6) Фінансовий ринок. Завдання до атестаційного екзамену формуються у вигляді тестів і комплексних 
задач. Атестаційний екзамен дозволяє перевірити рівень досягнення результатів навчання, визначених Стандартом 
вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування та цією освітньою програмою

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в 
Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (в редакції рішення вченої ради від 
28.08.2020 р., протокол № 1, наказ від 28.08.2020 р. № 312/20). Це положення доступне для учасників освітнього 
процесу на офіційному сайті Університету 
(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf). Порядок здійснення 
атестації здобувачів регулюється Положенням про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають освітній 
ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 
затвердженим рішенням вченої ради від 28 грудня 2015 р. протокол № 7 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 
імені Леоніда Юзькова від 23.11.2020 р., протокол № 6, наказ 29.12.2015 р. № 788/15 Зміни введені в дію з 24.11.2020 
р., наказ від 24.11.2020 р. №631/20) Це положення доступне для учасників освітнього процесу на офіційному сайті 
Університету (http://univer.km.ua/page/POLOZhENNYa_pro_ekzamenatsiynu_komisiyu_2020.pdf)

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

Дотримання об’єктивності екзаменаторів здійснюється відповідно до чітких правил, процедур та критеріїв 
оцінювання, з якими ознайомлюються усі учасники осв. процесу на початку вивчення ОК; уникн-ям неточних, 
абстрактних, некоректних завдань під час контрольних заходів, переважанням тестових технологій та 
розрахункових задач; валідністю, адекватністю за часом, обсягом, рівнем складності усіх завдань. Згідно з  абз. 8 п. 
3.7.7.2.1.2. Положення про організацію освітнього процесу, недотримання НПП вимог щодо оформлення білетів для 
семестр. контролю (СК), відомостей, процедури проведення СК, перевірки робіт вважається грубим порушенням осв. 
процесу і може бути підставою для повторного проведення СК (тим самим НПП або комісією), про що видається 
наказ ректора. Відповідно до Кодексу академічної доброчесності Університету, недопущення конфлікту інтересів є 
одним із принципів акад. доброчесності. Створена комісія з академічної доброчесності, яка діє відповідно до 
Регламенту.
Етичний кодекс визначає цінності, принципи й стандарти етичної поведінки учасників освітнього процесу та шляхи 
врегулювання конфліктних ситуацій між ними. У документі визначено поняття конфліктних ситуацій, а також 
запроваджено механізм їх вирішення через роботу Комісії з етики (склад сформований рішенням вченої ради від 
24.06.2020 р., протокол № 10). 
Усі процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до ЗУ «Про запобігання 
корупції». Прикладів застосування цих процедур не було

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Відп. до пп. 4.5.2.3. Положення про орг. осв. процесу, у разі, якщо студ. за рез-ми вивч. НД отримав 35-59 б. він має 
право повторно пройти підсум. К: 1-й раз – перескладання викладачеві, 2-й раз – комісії. У разі неотримання за рез-
ми повт. складання підсум. К 60 б. на комісії або неявки на засідання комісії без поважних  причин студ.  
зобов’язаний повт. вивчити НД в наступному навч. періоді.
   Напр., студент Очеретний І. Ю.  за рез-ми поточ. К з НД «Іноз. мова» мав 41 бал, на складання заліку не з’явився 
(відомість №20.6967 від 20.11.2020 р.). 28.12.2020 р. він з’явився для повт. складання підсум. К. За підсумком його 
перескл.  (відомість № 20.7098 від 16.12.2020 р.) та з урахув. рез-ту поточ. К  він отримав  оцінку 66 D.
Студент Гавлюк В. О. за рез-ми поточ. К з НД «Іст. України» мав 35 б. За результатами складання екз. з НД «Історія 
України» він отримав 17 б. Разом 52 б. – оц. FX (відомість №20.70470 від 12.12.2020 р.). 14.01.2021 р. повторно 
перескладав підсум. К з НД «Історія України». За підсумками його перескладання (відомість № 21.7109 від 
14.01.2021 р.) та з урахув. рез-тів пот. К він отримав оц. 60 Е

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

Право студента на апеляцію в разі виникнення сумнівів щодо оцінювання знань та об’єктивності виставленої оцінки 
передбачене п. 3.8.8. Положення про організацію освітнього процесу. Головне завдання апеляційної процедури – 
подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань здобувачів вищої освіти, уникнення непорозумінь і 
спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку і реального забезпечення законних прав та 
інтересів особи, яка навчається. Апеляційна заява подається здобувачем вищої освіти особисто в день оголошення 
результатів контрольного заходу декану відповідного факультету. Апеляційна заява, подана не в установлені 
терміни, розгляду не підлягає. Для розгляду апеляції здобувача вищої освіти не пізніше трьох днів після її подання 
створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету. Апеляційна заява 
повинна бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її створення. 
Здобувач вищої освіти має право бути присутнім на засіданні апеляційної комісії. Апеляційна комісія має право 
повторно провести контрольний захід. Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від загального 
складу комісії. Результати розгляду апеляції оголошуються здобувачу вищої освіти у день її розгляду.
Прикладів застосування цих процедур на ОП не було

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять такі документи Університету: 
Статут ХУУП імені Леоніда Юзькова (http://univer.km.ua/doc/statut_huup.pdf); Стратегія розвитку ХУУП на 2016-
2020 роки (http://univer.km.ua/page/nakaz_strategija_rozvitku.pdf) (проект Стратегії розвитку ХУУП імені Леоніда 
Юзькова на 2021-2025 роки на обговоренні (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=47)); Етичний кодекс ХУУП імені 
Леоніда Юзькова (http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf); Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти ХУУП (http://univer.km.ua/page/363.pdf); Положення про організацію освітнього процесу в 
ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/page/4a.Pro_uvedennya_v_diyu_Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_v_Khmelnit
skomu_universiteti_upravlinnya_ta_prava.pdf); Кодекс академічної доброчесності ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/doc/Kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf);  Регламент комісії з академічної доброчесності 
(http://univer.km.ua/doc/regl_ac_dobr.pdf); Положення про систему запобігання академічному плагіату в 
академічних та наукових текстах 
(http://univer.km.ua/page/POLOZHENNYA_PRO_SISTEMU_ZAPOBIGANNYA_AKADEMICHNOMU_PLAGIATU_V_A
KADEMICHNIKH_TA_NAUKOVIKH_TEKSTAKH_U_KHMELNITSKOMU_UNIVERSITETI_UPRAVLINNYA_TA_PRAV
A_IMENI_LEONIDA_YUZKOVA.pdf)

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

На ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності використовується:   
- програмно-технічний сервіс системи виявлення збігів/ідентичності/схожості “Unicheck” (Співпраця ХУУП імені 
Леоніда Юзькова з ТОВ «Антиплагіат» (український розробник сервісу перевірки академічних текстів на плагіат 
Unichek) здійснюється з січня 2020 року. Система Unichek використовується як платформа он-лайн. За умовами 
Договору ТОВ «Антиплагіат» надає Університету послуги щодо доступу до онлайн-сервісу (віддаленої інформаційної 
системи) (код за ДК 021:2015: 72310000-1: Послуги з обробки даних). Розділом 2 Положення про систему 
запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах “Завдання та обов'язки відповідальних осіб”, 
розділом 3 “Критерії рівня оригінальності текстів та умови визнання запозичень правомірними” визначено основні 
механізми протидії порушенням академічної доброчесності для курсових робіт, усіх видів результатів наукової 
роботи здобувачів за ОП. Висновок перевірки додається до роботи. Виявлення текстових запозичень, використання 
ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело є підставою для зняття роботи з 
розгляду з обов’язком повторного її виконання та захисту;
 -формування репозитарію курсових робіт

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

Унів-т популяризує акад. доброч. серед студентів ОП так: постійна актуалізація цінностей академічної доброч. усіма 
НПП у рамках викладання НД за ОП; пояснення здобувачам за ОП змісту, принципів, видів порушень та відп-сті за 
поруш. акад. доброч. у рамках вивчення НД «Основи наукових досліджень» викладачем НД Самарічевою Т.А.; 
обговорення проекту Кодексу акад. доброч. ХУУП імені Леоніда Юзькова на засіданні студ. наук. гуртка «Фінансове 
регулювання підприємницької діяльності», членами якого є здобувачі за ОП (прот. № 1 від 20.09.2019р.); 
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включення положень про акад. доброчесність у метод. реком. до виконання та захисту КР (погоджено метод. радою 
від 14.02.2019 року, прот. №4; 27.04.2020 року, прот. №6;  від 22.10.2020 р., прот. №2); проведення 11.11.2019р. на 
факультеті упр. та економіки квесту, присвяченого поширенню ідей акад. доброчесності серед студентів молодших 
курсів. Перемогу здобула команда 3 курсу за спеціальністю 072; поширення Студентською радою ХУУП імені 
Леоніда Юзькова постів у соц. мережах та месенджерах про необхідність дотрим. пр-пів акад. доброч. (#ніплагіату).
Комісія з акад. доброч. проводить інформаційну роботу щодо популяризації принципів акад. доброч. та готує 
пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження цих принципів в освітній процес Університету. На 
приклад, 15 травня 2020 р. головою комісії к.ю.н., доцентом Черняк О.Ю.  було проведено онлайн-треніг на тему 
«Загальні засади акад. доброч. ЗВО»

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

Наразі в університеті напрацьовується реальна практика виявлення та реагування на факти академічної 
недоброчесності.  
За порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти встановлюється відповідальність відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту», Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 
Юзькова, Положення про систему запобігання академічному плагіату в академічних та наукових текстах, Регламенту 
комісії з академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 
Процедура перевірки курсових робіт, індивідуальних завдань, звітів про практику, наукових робіт та інших робіт 
студентів на наявність академічного плагіату передбачена п.2.5 Положення про систему запобігання академічному 
плагіату в академічних та наукових текстах (за допомогою безкоштовних програм чи сервісів (напр.: 
AdvegoPlagiatius, EtxtAntiplagiat)). 
Розділом 3 цього Положення передбачено критерії рівня оригінальності текстів та умови визнання запозичень 
правомірними. 
Згідно з п. 8.2 Положення учасник освітнього процесу має право у триденний строк з моменту отримання Звіту 
подати письмову апеляційну заяву на ім'я голови Комісії з академічної доброчесності Університету.  
Прикладів відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти ОП не було

6. Людські ресурси

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

Заповнення посад НПП Університету відбувається на конкурсній основі відповідно до п. 11 ст. 55 Закону України 
«Про вищу освіту» та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП ХУУП, 
затвердженого рішенням вченої ради 30.03.2016 р., протокол № 11. У Додатку до Статуту університету «Професійно-
кваліфікаційні вимоги для заміщення посад НПП ХУУП імені Леоніда Юзькова» закріплена норма щодо 
обов’язковості відповідності претендентів на посади НПП кадровим вимогам щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності, передбаченим ЛУ провадження освітньої діяльності, затвердженими КМУ. Це корелює із ціллю 
«1.3.1. Посилення ефективності кадрової політики через застосування Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти», визначеною у Стратегії розвитку Університету. Рівень професіоналізму кожен 
претендент демонструє через дані: спеціальність за дипломом про освіту, за науковим ступенем та вченим званням, 
досвід науково-педагогічної та іншої роботи, періодичність та установи, у яких здійснювалося підвищення 
кваліфікації, а також шляхом ознайомлення відповідної кафедри, конкурсної комісії, вченої ради із науковими, 
навчально-методичними працями претендента. Професійний рівень претендентів стає предметом обговорення на 
засіданнях кафедри, конкурсної комісії, вченої ради, де приймаються рішення щодо рекомендації або обрання на 
посаду того або іншого претендента

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

Унів-т залучає роб-вців до орг. та реалізації осв. процесу, вик-чи їх наук. та виробн. потенціал для спільн. викон. 
НДР, орг-ції стажув. НПП та практики студ. ОП, при розробці та вдоск. ОП та навч. пл., тематики КР, провед. 
ауд.занять, атестації студ. Партнерами унів., що залучені до орг. та реалізації осв. процесу за ОП, є: Об’єднання орг-
цій роботодавців Хмельн. обл., НДНЦ «Інститут аграрної економіки», Хмельн. обл. орг-ція спілки економістів 
України (ХООСЕУ), ГУ Держ. казнач. служби України у Хмельн. обл., Хмельн. МР, Хмельн. філії: АТ КБ 
“ПриватБанк”, АТ «Ощадбанк» ПРаТ «Страхова компанія ПЗУ Україна», СК «ТАС», СК «GUARDIAN», ПМП 
«Танзант», ПП «Славутич-Поділля»,  Баламутівська об’єднанна територіальна громада   та ін. Роб-вці залучаються 
до участі та орг. наук.-практ. заходів з проблем р-тку фінансів, банк. справи та страх. Зокрема, в орг-ції III Міжн. 
наук.-практ. конф. «Стратегічні напрями соц.-ек. розвитку держави в умовах глобалізації» взяли участь: Хмельн. 
ТПП, ХООСЕУ, ТВ ВГО «Асоціація платників податків України» у Хмельн. обл.

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

НД «Страхування» - старший викладач кафедри Крушинська А.В., яка з 1 вересня 2016 року працює у страховій 
сфері, зокрема на сьогоднішній день є  менеджером з розвитку агентства СК «ТАС». 
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НД «Податкова система» - д. е. н., професор, зав. кафедри Синчак В.П., який протягом 1993-2001 років працював на 
різних посадах (в. о. начальника відділу ревізій установ та фізичних осіб, начальник відділу ревізій установ та 
фізичних осіб, начальник відділу аудиту юридичних осіб, начальник відділу оподаткування юридичних осіб) в 
Державній податковій інспекції по Кам’янець-Подільському району та (начальник відділу справляння податків з 
підприємств і організацій АПК, начальник відділу документальних перевірок юридичних осіб управління 
юридичних осіб, заступник начальника інспекції – начальник управління юридичних осіб) в Кам’янець-Подільській 
державній податковій адміністрації
11.03.2020 р. на базі Упр-ня Державної казнач. служби у Хмельн. р-ні Хмельн. обл. для студ. 2 курсу ОП заст. 
керівника ДКСУ І. Ткачуком було проведено семінар на тему «Державний фінансовий контроль» з НД «Фінанси». 
24.09.2020 р. для студ. 1 курсу ОП з «Вступу до спец-сті» дир.-ром ТОВ  «СК «Гардіан» провед. заняття на тему 
«Орг-ція д-сті страх. компанії та особл-сті надання послуг страх. майна та ризиків суб’єктів госп-ня» 

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

Система професійного розвитку (ПР) НПП регламентується Положенням про організацію осв. процесу, 
Положенням про систему внутр. забезпечення якості вищої освіти. Формою ПР НПП є підвищення їхньої 
кваліфікації (ПК), яке зд-ся відповідно до графіків, які щорічно затверджуються наказом на черговий навч. рік. За 
останні 5 р. базами для ПК НПП ОП стали: Берлінська академія публічного адміністрування, м.Берлін, Німеччина 
(2018, Синчак В.П.), Вища школа бізнесу, м.Островець, Польща (2020, Піхняк Т.А., Чайковська І.І.), Університет 
Фінансів, Бізнесу та Підприємництва у м.Софія, Болгарія (2020, Фасолько Т.М.), ХГПА (2017, Самарічева Т.А.; 2018, 
Виговський Л.А; 2019, Кудельський В.Е., Куліш Н.С.), Державний НДІ митної справи (2016, Крушинська А.В.) та ін. 
ПР НПП ОП зд-ся шляхом навчання у докторантурі (ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017-2019 рр., доц. 
Ткачук Н.М.), захисту дисертацій на здобуття наук. ступеня канд. наук (ПНУ імені В. Стефаника, 2016, Фасолько 
Т.М.; ННЦ «Інститут аграрної економіки» НА аграрних наук України, 2019,Самарічева Т.А.). Важливу роль у забезп. 
якості НПП відіграє внутрішня система ПР через участь у наук. заходах, тренінгах, метод. семінарах, відкритих 
лекцій та практ. (семін.) заняттях, публічних лекціях провідних фахівців, які відвідують Університет. Різні аспекти 
фахової та педаг. компетентності систематично обговор. у ході роботи метод. семінару “Основи педагогічної 
майстерності”, на засіданнях кафедр, деканатів

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП передбачає матеріальні та моральні 
заохочення і регламентується Статутом Університету, Колективним договором трудового колективу та адміністрації 
ХУУП (додаток № 4 «Положення про преміювання працівників ХУУП») та ін. З метою підвищення труд. активності 
НПП, більш повного розкриття інтелектуального потенціалу та об’єктивного стимулювання діяльності, спрямованої 
на підвищення якості освіти та забезпечення здорової конкуренції в ХУУП імені Леоніда Юзькова функціонує 
Система рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності НПП, яка базується на аналізі обсягу та якості 
виконання навч., наукової, метод., орг. та виховної роботи за н.р. Рейтинг НПП визначає комісія, до складу якої 
входять і студенти, яка на основі індивідуальних звітів НПП і результатів анкетування здобувачів, членів кафедри й 
декана, формує рейтинговий список, який оприлюднюється на веб-сайті університету 
(http://www.univer.km.ua/doc/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%9D%D0%9F%D0 
%9F2019-2020.pdf). За результатами рейтингового оцінювання НПП преміюються та нагороджуються відповідними 
грамотами http://www.univer.km.ua/news.php?news=1794. НПП подаються до нагородження державними 
нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами. З метою 
моніторингу професійних компетентностей НПП здійснюється взаємовідвід. занять, проводяться відкриті заняття, 
які обговорюються на засіданнях кафедр

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?

Фін. ресурси ОП формуються за рахунок коштів фіз. осіб (навчаються 23 студенти) (вартість – 15980 грн за д.ф.н. 
(вступ 2020 р.)) та регіонального замовлення Хмельницької ОР, за яким навчаються 45 студентів ОП (вартість 
підготовки у 2020-2021 н.р. без стипендії – 33398,60 грн, зі стипендією – 44279,17 грн). Забезпечення є достатнім 
для досягнення цілей та програмних результатів навчання за ОП. 
Матеріальну базу становлять приміщення 4-х навч. корпусів, бібліотеки, студ. гуртожитку, гуртожитку готельного 
типу «Енеїда», спорт. майданчика, юрид. клініки, спорт. залів ХОЦФВУМ.
Для забезпечення освітнього процесу є 66 ауд., 24 (36,4 %) з яких забезпечені мультимедійним обладнанням.
Для здійснення освітнього процесу за ОП задіяні 4 ауд. для лекцій, семінар. (практ.) занять, 3 спец. кабінети, 2 комп. 
лабор-ї.
Бібліотечний фонд складає 64 тис. примір.
В Університеті налагоджено мед. обслуговування та харчування студентів і співробітників. 
Навчально-методичне забезпечення (НМЗ) ОП сформоване відповідно до вимог ЛУ провадження освітньої 
діяльності, є інформаційно наповненим, структурованим та передбачає визначення компетентностей, змісту, 
результатів та відповідних методів навчання, форм контролю та оцінювання тощо за кожним освітнім компонентом. 
НМЗ є дидактичним засобом досягнення цілей, завдань, програмних результатів ОП. У разі виникнення проблем із 
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забезпеченням ОП, гарантом ОП подаються службові записки керівництву університету, яке приймає відповідне 
рішення.

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?

Формування сприятливого освітнього середовища (далі – ОС) – одна із ключових цілей стратегічного розвитку 
Університету. 
ОС створюють деканат факульт., навч. відділ, відділи виховної та соц. роботи, інформ. забезпеч. та тех. засобів 
навчання, ВЗЯВО, практики, інформ. центр ЄС, НДЧ, студ. рада та ін. Здобувачі вищої освіти (далі – ЗВО) є членами 
вченої та методичної рад, роб. груп та комісій, тому є активними суб’єктами прийн. рішень щодо формув. ОС. З 
метою задовол. потреб та інтересів ЗВО ОП на факультеті проводиться анкетування. Такі анкети розроб. кафедрою 
філософії, соц.-гуман. наук та фізич. виховання (щодо психологічних та безпекових аспектів), відділом ВЗЯВО 
(відповідно до Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності), групами 
забезпеч. за спеціальностями (щодо змісту ОП), деканатом факультету (щодо орг-ї освіт. процесу, якості та рівня 
викладання), відділом практики (щодо орг-ї проходження практики), відділом навчально-методичного забезпеч. 
щодо НМЗ та ін. Результати анкетування ЗВО за ОП, проведеного у 2019-2020 н.р., засвідчили, що ОС, у цілому, 
задовольняє їх потреби та інтереси. 
Для виріш. питань щодо переведення на дистанц. навчання ЗВО в Університеті в умовах, що склалися через 
захворювання на COVID-19, наказом від 31.08.2020 р. № 319/20 було створено комісію з питань організації освіт. 
процесу та діяльності в період пандемії COVID-19, яка уповноваж. розглядати колектив. звернення ЗВО 
Університету щодо застосув. дистанц. навч.

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

У Статуті університету закріплено право здобувачів вищої освіти (далі – ЗВО) на безпечні й нешкідливі умови 
навчання, праці та побуту. Безпечність життя та здоров’я ЗВО в Університеті гарантується викон. обов’язків 
посадових осіб щодо забезпеч. безпечних умов навчання. 
Механізми забезпеч. безпечності освітнього середов. в Університеті відповідають Кодексу цивільного захисту 
України, ЗУ «Про охорону праці», Полож. про систему управління охороною праці та безпекою життєдіяльності 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, Полож. про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони 
праці та безпеки життєдіяльності у ХУУП імені Леоніда Юзькова, Полож. про службу охорони праці ХУУП імені 
Леоніда Юзькова (ріш. вченої ради від 29.11.19 р., протокол № 4). 
В умовах пандемії коронавірусу в Університеті відпрацьовано алгоритм дій у разі виявлення ознак гострого 
респіратор. захворюв. (наказ № 448/20 від 16.09.2020 р.). Систематичне вжиття заходів щодо запобіг. пошир. 
коронавірусу (наказ № 142/20 від 12.03.20 р. із змінами та доп., ріш. вченої ради від 09.10.20 р., протокол № 3) дали 
можливість мініміз. захворюваність на COVID-19 серед ЗВО (6 осіб з вересня 2020 р.), ут.ч. на ОП виявлено 1 
випадок захворювання. 
Заходи безпеки: провед. інструктажів з безпеки та охорони праці на поч. навч. періоду; вивчення ЗВО за ОП НД 
«Безпека життєдіяльності»; обладнання кабінету охорони праці та цивіл. захисту; заборона паління в Університеті.
Проблем з психічним здоров’ям у ЗВО за ОП не було.

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?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної підтримки здобувачів вищої освіти 
за ОП: 
- комунікація здобувачів за ОП з деканом факультету, методистами курсів, які відповідно до своїх посадових 
обов’язків здійснюють організаційну, інформаційну та соціальну підтримку здобувачів з метою належної організації 
освітнього процесу та комфортних умов; 
- комунікація викладачів зі здобувачами за ОП під час лекцій, практичних та семінарських занять, консультацій, 
роботи у наукових гуртках; 
- активна діяльність органів студентського самоврядування. Студентська рада захищає права та інтереси студентів, 
сприяє їхній навчальній та науковій діяльності, розкриттю творчого потенціалу, поліпшенню умов проживання й 
відпочинку, наданню можливостей долучатися до різних форм соціальної активності та громадських ініціатив 
(освітні, наукові, просвітницькі квести, турніри, конкурси, брейн-ринги, концерти, благодійні акції тощо); 
- інформаційний супровід освітнього процесу бібліотекою Університету, яка забезпечує підтримку навчально-
виховного і наукового процесу за рахунок бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій. У бібліотеці 
Університету є такі засоби: електронний каталог, електронна бібліотека навчально-методичної та наукової 
літератури, безкоштовний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi), доступ до інформаційних ресурсів бібліографічної і 
реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет-платформиWebofScience. Інформаційну підтримку 
здобувачів за ОП виконує також Інформаційний центр Європейського Союзу;
 - інформаційно-технічна підтримка здобувачів за ОП здійснюється відділом інформаційного забезпечення та 
технічних засобів навчання, що надає необхідне технічне та програмне забезпечення для пошуку навчальної та 
наукової інформації, виконання наукових робіт, забезпечує роботу мультимедійних засобів навчання у навчальних 
аудиторіях й комп’ютерних класах для проведення занять і тестувань, дистанційного навчання (у кожному 
навчальному корпусі спеціально обладнані навчальні аудиторії, в яких викладачі здійснюють онлайн навчання); 
- соціальна підтримка здобувачів вищої освіти за ОП надається відділом виховної та соціальної роботи, основною 
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метою якого є: формування гармонійно розвиненої особистості громадянина України; здійснення діяльності щодо 
посилення студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, 
національної гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій; сприяння впровадженню європейських 
норм і стандартів в освітній процес, розвитку міжнародного співробітництва у освітній сфері, у тому числі 
академічної мобільності студентів. 
За результатами опитувань суттєвих проблем у здобувачів освіти за ОП не було виявлено, вони повністю або 
частково задоволені освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою в 
Університеті (94,7% опитаних)

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 доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що підтверджено у звітах про проведення технічного 
обстеження приміщень Університету. Осіб з особливими освітніми потребами серед здобувачів вищої освіти за ОП 
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?

Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку ХУУП до прав та обов'язків осіб, які навчаються належить: «… 2.2.1.3. 
Коректне ставлення до себе з боку адміністрації та викладачів; 2.2.1.4. Звернення до адміністрації Університету зі 
скаргами, заявами і пропозиціями щодо питань, що стосуються інтересів осіб, які навчаються». Розгляд скарг і 
звернень в Університеті відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом Університету у 
встановлені дні та години згідно з графіком прийому або шляхом онлайн конференції. На офіційному веб-сайті 
розміщено розділ спілкування, в якому можливо або зареєстрованим учасникам, або анонімно в онлайн режимі 
поспілкуватись з деканами факультетів та ректором Університету. У корпусах Університету розміщені «Скриньки 
довіри», у які учасники освітнього процесу можуть залишати листи з висловленням своїх проблем або пропозицій. 
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до Університету, здійснюється відповідно до Законів України «Про 
звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» тощо. 
У Статуті Університету до прав здобувачів вищої освіти закріплено право на захист від будь-яких форм експлуатації, 
фізичного та психічного насильства. Освітня та наукова діяльність Університету базується на принципах дотримання 
демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, толерантності, відкритості та 
прозорості. 
Так на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 27.10.2020 р., протокол № 3 
було розглянуто питання «Про недопустимість сексуальних домагань в освітньому середовищі та запобігання 
неправдивим обвинуваченням науково-педагогічних працівників в сексуальних домаганнях». 
Відповідно до пункту 3.8.8. Положення про організацію освітнього процесу у разі виявлення конфліктних ситуацій 
здобувач вищої освіти за ОП може звернутись з апеляцією. Рішенням вченої ради від 27.05.2020 р., протокол № 9 
затверджено Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який 
передбачає принципи етичної поведінки в Університеті, порядок вирішення конфлікту інтересів, етичних 
конфліктів, а також відповідальність за порушення вимог Кодексу. 
Рішенням вченої ради Університету від 24.06.2020 р. сформовано персональний склад комісії з етики. 
Випадки виникнення конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією 
та корупцією) в ХУУП імені Леоніда Юзькова не були встановлені.

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 розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 
введеним в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова 
від 28.08.2020 р., протокол № 1 
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf) та Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права, введеним 
в дію наказом від 08.07.2016 р. №363/16 (http://www.univer.km.ua/page/363.pdf)

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

Перегляд ОП в Університеті відбувається відповідно до розділу 9 «Моніторинг та періодичний перегляд освітніх 
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програм» Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету 
управління та права і зумовлюється необхідністю визначення ступеня досягнення цілей ОП, відповідності потребам 
стейкхолдерів тощо. Моніторинг цієї ОП здійснювався протягом 2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р. За результатами 
останнього перегляду до ОП внесено зміни (рішення вченої ради від 29.08.2019 р., протокол № 1), зумовлені 
затвердженням Стандарту  та необхідністю посилення компетентностей і програмних результатів завдяки освітнім 
компонентам: «Методи та моделі прийняття фінансових рішень», «Кількісні методи та моделі фінансового 
прогнозування» (протокол №13 від 11.06.2019 р. засідання кафедри математики, статистики та інформаційних 
технологій), «Економічне обґрунтування управлінських рішень» (засідання кафедри МФБСС від 21.06.2019 р., 
протокол № 13); «Екологія людини», «Екологія» (відповідно до рекомендації кафедри філософії, соціально-
гуманітарних наук та фізичного виховання, протокол №11 від 10.06.2019 р.). За пропозицією кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового права (протокол № 9 засідання кафедри від 21.06. 2019 р.) 
включена дисципліна «Основи конституційного права» та змінено статус навчальної дисципліни «Фінансове право» 
з вибіркової на обов’язкову. Враховуючи європейський вектор розвитку держави, ОП доповнено дисципліною 
"Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн", а у відповідь на регіональні та галузеві потреби ринку – «Фінанси 
територіальних громад», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», «Медичне страхування» (протокол 
засідання кафедри МФБСС № 13 від 21.06.2019 р.). За пропозицією здобувачів ВО до ОП включена дисципліна 
«Іноземна мова у фінансах» (протокол № 4 засідання студентської ради від 10.06.2019 р., протокол № 13 засідання 
кафедри МФБСС від 21.06.2019 р.). Відповідно до п. 3.9.2. Положення про організацію освітнього процесу оновлення 
ОП відбувається за необхідності, але не рідше 1 разу на 3 роки. Пропозиції щодо оновлення ОП розробляються 
групою забезпечення та гарантом ОП за участю роботодавців, здобувачів вищої освіти, інших стейкхолдерів. Після 
обговорення студентською радою (протокол № 4 від 10.06.2019 р.) і кафедрою МФБСС разом із студентами 
(протокол № 13 від 21.06.2019 р.) чинні зміни і доповнення до ОП були погоджені методичною радою і затверджені 
вченою радою (протокол № 1 від 29.08.2019 р.), введені в дію наказом від 10.09.2019 р. № 533/19 і оприлюднені на 
вебсайті університету. Процедури моніторингу та перегляду ОП спрямовані на формування сприятливого освітнього 
середовища для здобувачів вищої освіти. Залучення до процедур розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП роботодавців сприяло започаткуванню в університеті  елементів дуальної форми 
здобуття освіти.

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

Здобувачі вищої освіти мали можливість долучитися до перегляду цієї ОП та взяти участь в обговоренні проекту ОП, 
що розглядався на кафедрі менеджменту, фінансів банківської справи та страхування (протокол № 13 від 21.06.2019 
р.). На засіданні були присутні студенти ОП 1-2 курсу: Шелега Марина, Ляшкова Вероніка, Алієва Марина, Іванова 
Катерина. Студентка 2 курсу Алієва М. висловила пропозицію щодо необхідності посиленого вивчення іноземної 
мови та запропонувала включити до ОП НД «Іноземна мова у фінансах» з урахуванням вимог стандарту. Під час 
засідання студентської ради університету 10.06.2019 р. (протокол № 4 від 10.06.2019 р.), на якому розглядалося 
питання «Про затвердження змін та доповнень до освітньої програми та навчальних планів підготовки фахівців 
освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування», були присутні 49 членів студентської ради. Погодження змін та доповнень до ОП 
відбулося на засіданні шляхом відкритого голосування. Попередньо голова студентської ради А. Йолтуховська 
ознайомила членів ради з питанням, яке стосується ОП та забезпечення її якості. За результатами розгляду 
студентська рада рекомендувала здійснити відповідні зміни до ОП та включити до неї НД «Іноземна мова у 
фінансах».

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

Процедури внутрішнього забезпечення якості ОП регламентуються Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти (наказ від 08.07.2016 р. № 363/16) http://univer.km.ua/page/363.pdf) (п. 1.3.2 Р. 1; 
Р. 9), згідно з яким в Університеті впроваджено та здійснюються процедури врахування думки студентів при 
визначенні якості ОП. Студенти висловлюють пропозиції щодо забезпечення якості ОП під час опитування, що 
проводиться відповідно до Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (уведеного в дію наказом № 98/20 від 
21.02.2020 р.). Відповідно до Положення про студентське самоврядування Хмельницького університету управління 
та права, ухваленого Конференцією студентів університету 03.03.2015 р., протокол № 1, студентська рада: - бере 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи; - бере участь 
у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; - вносить пропозиції щодо організації та кадрового 
забезпечення освітнього процесу, навчально-виховної роботи, вдосконалення навчальних планів, програм, 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

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

Формами залучення роботодавців до перегляду ОП є листування та договори про співпрацю (договір від 10.01.2019 
р. б/н з Об’єднанням роботодавців; від 10.01.2019р. №193/19 з ТДВ «Завод Адвіс» тощо), на підставі яких можуть 
вноситись пропозиції щодо удосконалення ОП. У рамках договорів про співпрацю  роботодавці залучалися до 
оновлення цієї ОП (Мельничук О.І. - ГУ ДКСУ у Хмельницькій області; Юзвишина І. П. – СК «Гардіан» тощо) і їх 
пропозиції враховано. Враховано пропозиції філії Хмельницького обласного управління «АТ Ощадбанк» та ПМП 
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«Танзаніт» щодо змісту НД «Бухгалтерський облік». Крім цього, роботодавці надають пропозиції до ОП у ході 
анкетування, що проводиться відповідно до Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та 
освітньої діяльності ХУУП імені Леоніда Юзькова (уведеного в дію наказом № 98/20 від 21.02.2020 р.). Так 
відповідно до Положення проведено опитування роботодавців щодо запровадження дуальної форми здобуття освіти 
в Університеті. (http://www.univer.km.ua/doc/Dualna_osvita_na_sayt.pdf).
До інших процедур забезпечення якості  роботодавці долучаються шляхом надання відгуків (у т.ч. за цією ОП) про 
проходження практики: Булешною В. А. (ДП «Хмельницький облавтодор»); Гуменюком Р. В. та Сорохан К. А. (ХКП 
«Спецкомунтранс») тощо.

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

В Університеті 01.07.2011 р. створена посада керівника напряму сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників. Керівником здійснюється моніторинг працевлаштування випускників шляхом їх опитування. На 
першому етапі моніторингу (червень) – створюється єдина база випускників. На другому (серпень-вересень) – 
накопичується інформація про працевлаштування випускників за затвердженою формою та формується база даних.
Збір інформації про працевлаштування випускників, зважаючи на їх відсутність за цією ОП, ще не здійснювався. 
Відбувається моніторинг інформації від випускників інших ОП факультету, які працевлаштовуються в основному  в 
межах регіону.
В Університеті існує база контактних даних випускників, з якими підтримується зв'язок, відстежується їх кар’єрний 
шлях. Накопичення інформації щодо кар’єри та траєкторії працевлаштування випускників факультету проводиться 
під час щорічних зустрічей випускників, наукових заходів Університету, до яких запрошуються випускники; 
збиранням інформації у соціальних мережах; заповненням анкет та Google-form. Так на початку 2019-2020 н.р. 
організована зустріч НПП кафедри МФБСС з Тетяною Хитрун, випускницею університету, яка на той час навчалася 
у Вищій школі Банковій (Польща). На зустрічі обговорено досвід проходження польськими студентами практики з 
укладенням трудового договору і її зарахування за спрощеною процедурою (без аналітичних звітів, щоденників 
тощо), що планується врахувати при перегляді цієї ОП.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

З набранням чинності Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
для першого (бакалаврського) рівня, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. 
№729, проведено моніторинг ОП, на підставі якого встановлено розбіжність у програмних результатах навчання 
щодо особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури, 
спілкування в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. У новій редакції ОП вона 
усунена, зокрема передбачено вивчення навчальних дисциплін «Фінансові та кредитні системи зарубіжних 
країн»,«Міжнародні ділові комунікації», «Іноземнамова у фінансах». На підставі моніторингу ОП також 
встановлено необхідність посилення загальної компетентності, що відповідає ЗК 01 «Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу» та  «ЗК 14 «Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя» Стандарту. Тому були введені навчальні дисципліни «Екологія людини», «Екологія», «Логіка». 
Узагальнення досвіду реалізації ОП у 2018-2019 н.р., виявило недостатньо широкий перелік вибіркових навчальних 
дисциплін. На підставі цього кафедрами МФБСС (протокол № 13 від 21.06.2019 р.) і МСІТ (протокол №13 від 
11.06.2019р.)  запропоновано розширити кошик вибіркових навчальних дисциплін такими НД: «Фінанси 
територіальних громад», «Фінанси домогосподарств», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», 
«Економічне обґрунтування  управлінських рішень», «Методи та моделі прийняття фінансових рішень», «Кількісні 
методи та моделі фінансового прогнозування», «Медичне страхування». Доцільність введених дисциплін 
підтверджується відповідністю програмним компетентностям та програмним результатам, передбаченим 
Стандартом, зокрема у частині розуміння особливостей функціонування місцевих фінансів і бюджетів місцевого 
самоврядування, застосовування економіко-математичних методів та моделей для вирішення фінансових задач, 
діагностики стану фінансових систем, складання та аналізу фінансової звітності, виконання контрольних функцій у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Зі сторони Університету була підсилена роз’яснювальна робота з питань вибіркових дисциплін загальної підготовки 
і дисциплін професійної та практичної підготовки, обрання індивідуальної освітньої траєкторії. 

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?

Під час удосконалення цієї ОП було враховано висновки та рекомендації  експертної групи та галузевої експертної 
ради НАЗЯВО із акредитаційної експертизи ОП «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» (грудень 
2019 р. – січень 2020 р.). Зокрема, було враховано пропозиції щодо більш активного залучення роботодавців та 
здобувачів вищої освіти до формування програмних результатів навчання, у зв’язку з чим до розробки та 
удосконалення ОП були залучені директор Головного управління Державної казначейської служби України у 
Хмельницькій області, начальник економічного відділу ТОВ НВФ «Адвісмаш», головний державний ревізор-
інспектор відділу контролю за відшкодуванням ПДВ, камеральних перевірок податкової звітності управління 
податкового адміністрування ГУ ДПС у Хмельницькій області, а також здобувачка вищої освіти за спеціальністю 072 
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Фінанси, банківська справа та страхування магістерського рівня Університету. На виконання зауважень експертів 
розроблено Положення про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та 
права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (https://cutt.ly/wjxl9Gf), 
визначено у нормативних документах Університету поняття силабусу як складової НМЗ (Р. 3.9. Положення про 
організацію освітнього процесу https://cutt.ly/njxl7Gv). На цей час розроблені силабуси усіх НД, які викладаються на 
ОП, вони розміщені в електронній бібліотеці Університету (http://elibrary.univer.km.ua/). Відповідно до 
рекомендацій експертів проводиться робота щодо створення репозитаріїв курсових робіт та звітів про практику.
Також прийнято Етичний кодекс (http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf), який визначає цінності, принципи й 
стандарти етичної поведінки учасників освітнього процесу та шляхи врегулювання конфліктних ситуацій̆ між ними. 
Рішенням Вченої ради університету від 24.06.2020 р. (протокол № 10) сформовано склад етичної комісії. Результати 
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та рекомендації ЕГ і ГЕР НАЗЯВО щодо покращення якості освіти 
завдяки дуальній формі її здобуття були враховані при удосконалені цієї ОП. Зокрема, в Університеті запроваджено 
елементи дуальної форми здобуття освіти (як пілотний проєкт) для студентів, які навчаються на цій ОП (наказ 
№714/20 від 31.12.2020 р.). З цією метою кафедрою МФБСС у 2019-2020 н.р. опитано роботодавців, НПП, студентів 
та узагальнено матеріали щодо доцільності введення дуальної форми в Університеті 
(http://www.univer.km.ua/doc/Dualna_osvita_na_sayt.pdf).  За результатами проведеної роботи партнером обрано 
страхову компанію «Гардіан», з якою укладено трьохсторонню та двосторонню угоди для реалізації проєкту.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом створення 
робочих груп для розробки проектів локальних нормативно-правових актів, участі в обговоренні ОП та надання 
пропозицій до неї. Інструментами залучення до процесів забезпечення якості ОП членів академічної спільноти є: 
публічне обговорення проектів ОП, навчальних планів; можливість впровадження в конкретних освітніх 
компонентах результатів власних наукових досліджень; підтримка ініціатив щодо професійного розвитку НПП; 
сприяння публікації навчальних посібників, монографій (за рахунок коштів Університету видано підготовлені НПП 
ОП навчальний посібник «Фінансовий менеджмент», монографії «Механізм управління фінансово-господарською 
діяльністю вищого навчального закладу» та «Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування 
молокопереробних підприємств»); можливість безкоштовного публікування статей у фаховому виданні ХУУП імені 
Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки» та збірниках матеріалів за результатами конференцій, 
організатором яких виступає Університет. Результати моніторингу знань студентів і рейтинг НПП, що проводиться в 
т.ч. за даними анкет студентів (наказ від 09.10.2019 р. № 646/19, наказ від 05.10.2020 р. № 526/20), виступають 
показником забезпечення якості ОП академічною спільнотою.

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

Структурними підрозділами, відповідальними за здійснення процесів і процедур ВЗЯВО, є: - кафедри (забезпечення 
освітнього процесу – п. 2.2.1 Положення про ВСЗЯВО (далі - Положення)); - відділ ВСЗЯВО 
(http://www.univer.km.ua/doc/Polozhennya_pro_viddil_VZYaO.pdf); - відділ НМЗ (до завдань якого належить 
методичне та інформаційне забезпечення здійснення навчальної діяльності відповідно до стандартів вищої освіти – 
п. 2.4 Положення); - відділ практики (проведення практики студентів – п. 2.1 Положення); - факультет 
(провадження та організація вищої освіти за відповідними ОП – п. 2.1.1 Положення); - методична рада (планування 
та координація науково-методичної роботи в Університеті – п. 1.2 Положення); - вчена рада (затвердження ОП, 
навчальних планів, робочих програм, внесення до них змін і доповнень – п. 3.2.20 Положення). Усі структурні 
підрозділи у межах своїх компетенцій несуть відповідальність за здійснення процесів і процедур ВЗЯО.
Розмежування повноважень і відповідальності структурних підрозділів щодо здійснення процедур ВЗЯО 
обумовлено метою їх створення, досвідом практичної діяльності, організацією освітнього процесу із супроводом 
методистів курсів. Структурні підрозділи взаємодіють відповідно до своїх положень і Положення про організацію 
освітнього процесу та наказів з окремих питань (проведення практик тощо).
До процесу формування та реалізації політики ЗЯО обов’язково залучаються здобувачі вищої освіти, студентське 
самоврядування, роботодавці та випускники Університету.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх уч-в осв. процесу регул-ся такими док-ми: Статут ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/normbase.php). Правила внутрішнього розпорядку ХУУП імені Леоніда Юзькова 
(http://univer.km.ua/normbase.php). Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ХУУП 
(http://univer.km.ua/page.php?pid=158). Положення про організацію освітнього процесу в ХУУП імені Леоніда 
Юзькова (http://univer.km.ua/page.php?pid=158). Правила і процедури, що регулюють права й обов’язки всіх уч-ків 
осв. процесу є чіткими і зрозумілими, вони є загальнодоступними для усіх уч-ків осв. процесу на офіц. сайті 
Університету у рубриці «Загальна інформація» в закладці «Нормативна база» (http://univer.km.ua/normbase.php). 
Студенти за ОП мають можл-сть самост. ознайомитись з основними полож. цих док-в. Крім цього, їхні права та 
обов’язки визнач-ся договором про надання осв. послуг, пояснюються на початку навчання методистом, 
закріпленим за відпов. курсом, деканом фак.-ту та гарантом ОП. Права та обов’язки НПП та ін. працівників, які 
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безпосер. залучені до осв. процесу (кер-к навч. відділу, методисти курсів), визначені також у їхніх посад. інструкціях, 
із якими вони ознайом-ся при прийомі на роботу, а НПП - у контрактах

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

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=47

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

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП: - студентоцентрований підхід ОП, спрямований на інтереси здобувачів ВО, розвиток творчих, 
динамічно-інноваційних здібностей через реалізацію їхнього особистісного потенціалу; - проведення занять із 
здобувачами ВО у сучасних обладнаних аудиторіях і комп’ютерних класах; - належне інформаційне забезпечення  
виконання наукових робіт з можливістю пошуку навчальної та наукової інформації через університетську бібліотеку 
та доступом до інформаційних ресурсів бібліографічної і реферативної бази даних Scopus та пошукової Інтернет-
платформи Web of Science; - високий науково-педагогічний потенціал академічної спільноти, залученої до 
викладання НД на ОП (6 докторів наук, професорів із багаторічним НП і практичним досвідом), якісний склад 
групи забезпечення (3 НПП з науковими ступенями, з яких 1 д.е.н., професор – гарант ОП Синчак В.П. – з 10-річним 
стажем практичної роботи у податковій службі і 25-річним досвідом управлінської діяльності); - поглиблене 
володіння НПП ОП дидактикою і методиками навчання,  підтверджене документами відповідних закладів, у т.ч. 
зарубіжних (Берлінська академія публічного адміністрування, Вища школа бізнесу (Польща), Університет Фінансів, 
Бізнесу та Підприємництва (Болгарія));- дотримання вимог Стандарту вищої освіти з чітко визначеною метою та її 
відповідністю стратегії Університету з врахуванням галузевих і регіональних особливостей, що забезпечуються 
фахово підібраними компонентами ОП; - відповідність цілей ОП і ПР навчання сучасним европейським трендам 
розвитку спеціальності; - посилення практичної складової в навчальній роботі завдяки запровадженню елементів 
дуальної форми здобуття освіти та залучення роботодавців до освітнього процесу; - забезпечення 
конкурентоздатності випускників завдяки міждисциплінарним зв’язкам, внутрішньо-університетській мобільності, 
що дозволяє інтегрувати знання з фінансово-економічних і фінансово-правових НД і набути майбутнім фахівцям 
сучасних знань і навичок у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - високий рівень працевлаштування 
випускників за іншими спеціальностями дозволяє прогнозувати не меншу зайнятість фінансистів завдяки 
галузевим особливостям і регіональним потребам ринку праці; - належне фінансове забезпечення завдяки 
регіональному замовленню Хмельницької ОР на підготовку бакалаврів за цією ОП (2017-2018 н.р. - 10 осіб, 2018-
2019 н.р. - 12 осіб; 2019-2020 н.р. – 12, 2020-2021 н.р. - 12 осіб ).
Слабкі сторони ОП: - низька мотивація потенційних роботодавців до розширення дуальної форми організації 
навчання на робочих місцях у державних фінансових управліннях і комерційних банках для посилення практичної 
складової в освітньому процесі; - висока вартість програм подвійних дипломів із закордонними закладами вищої 
освіти для їх реалізації за цією ОП; - потреба посилення практики викладання англійською мовою окремих НД за 
ОП.

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

Перспективи розвитку ОП на найближчі 3 роки згруповано за такими напрямами: 1. Подальша робота зі 
збільшення кола стейкхолдерів для їхньої участі в реалізації дуальної форми здобуття освіти з уточненням переліку 
освітніх компонент, що відповідають потребам роботодавців і здобувачам ВО. Таку роботу в рамках цієї ОП 
започатковано як перспективну, що корелює зі стратегічними напрямами розвитку Університету. Виконання цього 
напряму сприятиме вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців і забезпеченню успішної 
адаптації студентів-випускників до професійної діяльності. 
2. Розвиток технологій дистанційного навчання, що передбачає: розроблення і використання веб-ресурсів 
навчальних дисциплін, програмного забезпечення загального і спеціального призначення; регулярне наповнення 
(оновлення) науково-методичного, системотехнічного забезпечення. Це дозволить створити умови для 
цілодобового доступу до веб ресурсів НД.
3. Посилення інтернаціоналізації вищої освіти за ОП, а саме: сприяння академічній мобільності, стажуванню і 
підвищенню кваліфікації за кордоном; створення двомовного (український та англійський) контенту для дисциплін 
ОП; викладання англійською мовою окремих навчальних дисциплін за ОП.
4. Розвиток програм внутрішньої та посилення  міжуніверситетської академічної мобільності, що передбачають 
можливість вибору та зарахування результатів вивчення (кредитів) компонент інших ОП (у тому числі інших 
факультетів) Університету або у партнерському закладі вищої освіти. Це сприятиме підвищенню якості вищої освіти 
та ефективності наукових досліджень, забезпеченню конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і праці, 
використанню інтелектуального потенціалу в роботі закладу, поглибленню інтеграційних процесів в освітній і 
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науковій сферах.
5. Постійне підвищення кваліфікації та професійне стажування НПП, залучених до ОП, зокрема, під час навчання 
на освітніх тренінгах і за програмами академічної мобільності викладачів,  на курсах з вивчення іноземної мови як у 
вітчизняних ЗВО, так і в зарубіжних.
6. Покращення навчально-методичного забезпечення та видання нових навчальних посібників, що плануються 
НПП за компонентами ОП. Збільшення обсягів публікацій наукових праць НПП кафедр у міжнародних 
наукометричних базах наукових видань Scopus і Web of Science та публікацій зі студентами, зокрема іноземними 
мовами.
7. Забезпечення регіональних потреб у фінансистах в громадах області (з укладенням відповідних угод) у зв’язку з 
необхідністю  створення у них фінансових відділів. Проблема обговорювалася з представниками місцевого 
самоврядування Хмельницької області під час онлайн-конференції "Збалансований розвиток адміністративних 
територій: виклики та пріоритети", що відбулася 02- 03.12. 2020 р. у Хмельницькому РЦПК. 

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ковтун Ірина Броніславівна

Дата: 20.01.2021 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

Іноземна мова у фінансах навчальна дисципліна С.Б.072.Іноземна мова у 
фінансах.pdf

n/PXPu4azHSja7OA6+Me9BAe7wx
BtW8w5msygs/voQA=

Кабінети мовознавства, навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 211, 26,8 м2 Аудиторія 
№ 221, 27,3 м2 Аудиторія № 222, 26,4 м2 Аудиторія № 
224, 23,1 м2 Телевізор відеодвійка Philips – 3 шт., 
телевізор Toshiba 43S2650EV – 1 шт. Відеодвійка: 
екран: 16,8" (42 см.), кольоровий, розширення: 
1920x1080, співвідношення сторін екрана: 16:9, висока 
якість зображення. Телевізор Toshiba 43S2650EV: екран 
43 дюйма (110 см), вбудований DVD-привід, можливість 
прийому цифрового ТВ, можливість відтворення файлів 
з USB флешок.

Історія України навчальна дисципліна С.Б.072.Історія України.pdf wuhfHBAmDPIIB0+lLKmxQfYy6e9
8BOfkOj0MrtDAOCA=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Соціологія навчальна дисципліна С.Б.072.Соцiологiя.Денна.2020.pd
f

fm/VCGxApzveDlhSaigReDbDSz2e
qEoKU4k3wtNjKm8=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна дисципліна С.Б.072.укр_мова(за_проф_спря
м).pdf

jU10pLq0mSZ9DqYWglaXnEVSwSi
F8v1H6kefg7/viX0=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Теорія ймовірностей та математична 
статистика

навчальна дисципліна С.Б.072.Теорія 
ймовірності.Денна. 2020.pdf

W1hYob7f3RpYkqd+pFVB7F5pVLp
hGaWzWQIfREnYHb4=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП)

Філософія навчальна дисципліна С.Б.072.Філософія.pdf cv1NqAVKnIwDBvuszfcQ+67oKkSi
NO4poHDEQ1jtBx4=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Основи охорони праці навчальна дисципліна С.Б.072.Основи охорони праці.pdf 5w+P1zQRgW5Xtvhivu5vwJcVjxW
WkK5uLLS75/gdV9o=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Кабінет охорони праці та цивільного захисту зі 
спеціалізованим обладнанням, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12, аудиторія № 206. 

Економіко-математичні методи та 
моделі

навчальна дисципліна С.Б.072.Економiко-
математичнi_методи_та_мод

елi.Денна.2020.pdf

uR2kO9r+p7fBfHj8fs7L9HHEgD7q
BLx1NgHgo7/1WHo=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 



офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП). Програма фінансового 
моделювання та аналізу Project-Expert.

Політологія навчальна дисципліна С.Б.072.Політологія.2020.pdf pY5jqMjHBtUt1t4Jc0EmLwpd1rG0
dcrcKO9Q3rAQVj0=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Гроші і кредит навчальна дисципліна С.Б.072.Гроші і кредит.2020.pdf IG66+KuuMSWaEUeP4oJFYsCRu0
pmSa/5Z+BMJG9bRGI=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Фінанси підприємств навчальна дисципліна С.Б.072.Фінанси 
підприємств.2020.pdf

8ekZwGSEri+lruKceIb4E2l6seHgfO
PRbYTeHQEofvY=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Іноземна мова навчальна дисципліна С.Б.072.Інозeмна 
мова.Денна.2020.pdf

4S+gJiTJLgP19Wsx07m/b6M5xaY
Vx4ibdxjMgeIEUWs=

Кабінети мовознавства, навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 211, 26,8 м2 Аудиторія 
№ 221, 27,3 м2 Аудиторія № 222, 26,4 м2 Аудиторія № 
224, 23,1 м2 Телевізор відеодвійка Philips – 3 шт., 
телевізор Toshiba 43S2650EV – 1 шт. Відеодвійка: 
екран: 16,8" (42 см.), кольоровий, розширення: 
1920x1080, співвідношення сторін екрана: 16:9, висока 
якість зображення. Телевізор Toshiba 43S2650EV: екран 
43 дюйма (110 см), вбудований DVD-привід, можливість 
прийому цифрового ТВ, можливість відтворення файлів 
з USB флешок.

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна дисципліна С.Б.072.Іноземна мова 
(зпс).Денна.2020 (1).pdf

GhJkPesK/1axEvKpph4PId6UfPK/c
TRg0e3G7vIGDVw=

Кабінети мовознавства, навчальний корпус № 4, вул. 
Проскурівська, 57. Аудиторія № 211, 26,8 м2 Аудиторія 
№ 221, 27,3 м2 Аудиторія № 222, 26,4 м2 Аудиторія № 
224, 23,1 м2 Телевізор відеодвійка Philips – 3 шт., 
телевізор Toshiba 43S2650EV – 1 шт. Відеодвійка: 
екран: 16,8" (42 см.), кольоровий, розширення: 
1920x1080, співвідношення сторін екрана: 16:9, висока 
якість зображення. Телевізор Toshiba 43S2650EV: екран 
43 дюйма (110 см), вбудований DVD-привід, можливість 
прийому цифрового ТВ, можливість відтворення файлів 
з USB флешок.

Безпека життєдіяльності навчальна дисципліна С.Б.072.БЖД.2020.pdf v9nqQl2M0NmteguAbDYUMsZsb9
V0lBjRWkl4eG8F67Q=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Кабінет охорони праці та цивільного захисту зі 
спеціалізованим обладнанням, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12, аудиторія № 206. 

Статистика навчальна дисципліна С.Б.072.Статистика.pdf MN8h5cbmiF2Ony0bnMr0fh44v5o
p4rVSFHW4CyxR3ko=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Office 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Office 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП),. Комп’ютерні програми 
«Метод статистичних рівнянь залежностей» та 
«Метод комплексних статистичних коефіцієнтів» 
(власна розробка університету).

Банківська справа навчальна дисципліна С.Б.072.Банківська 
справа.2020.pdf

yRJwKzTYaPCHY3p1BssNIkDVQA
wpjUva/LljogUPbLk=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Фінансовий аналіз підприємства навчальна дисципліна С.Б.072. Фінансовий аналіз 
підприємства. Денна. 2020.pdf

UvMz0+QpD7+g0nHiGcoU7grT0+
drHGy9GnS2FZIZn1s=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.



Вступ до спеціальності практика РП.Б.072.Вступ_до_спец.Денна.
2020.pdf

jtU8k2p2AGLsGKh1CdaZVgBlpxae1
mLPw9ESqRxeJYE=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Виробнича практика практика РП.Б.072.Виробнича 
практика.П2.2020 (1).pdf

iiPcxW4tBnnKjAD8EuPCpEKSpmw
q4/Nuq8WB0Pd44tw=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Фізичне виховання навчальна дисципліна С.Б.072.Фізичне 
виховання.2020.pdf

3xAYDMOyS80pqK4v/LqLUbTffXt
2CbZrWYsqIYQNZYU=

Спортивний зал з легкоатлетичним обладнанням, 
майданчик для спортивних ігор

Психологія спілкування навчальна дисципліна С.Б.072.Психологія 
спілкування.2020.pdf

IFm0/2L+CbjT2zhuJ6SiRL+b6CaN
iJTOFZdroKAgC+I=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. 

Банківська система курсова робота (проект) МР.Б.072.Банківська 
система.Куросві.роб.Денна.2020

.pdf

QjY/22rldpca5O1aV2R+zQU3ydTfE
uiRppx8rfD0tGw=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Фінанси підприємств курсова робота (проект) МР.Б.072.Фінанси 
підприємств.Куросві.роб.Денна.

2020.pdf

YBUKDD2tSS0jDcHAwsueb2fYhMK
irLHH0nFUjnol43Y=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Історія економіки та економічної 
думки

навчальна дисципліна С.Б.072. Історія економіки та 
економічної 

думки.Денна.2020.pdf

STvcLB0WT+NbLp7kOaKLzN9NDi
9PJpVno0u7/NJffoY=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Макроекономіка курсова робота (проект) МР.Б.072.073.Макроекономіка.Ку
рсові роб.Денна.2020.pdf

h5CytM2D37+KQc4AiMJ1UuK7UD
KRZm6k2CIpRSTHKOY=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 



Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Практика з фаху практика РП.Б.072.Практика з 
фаху.П3.2020.pdf

OaxuEuw50PCiFfGze/e1EUGbse3/
C0/Tz4xdGZ3X05c=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Економічна теорія навчальна дисципліна С.Б.072.Економічна 
теорія.Денна. 2020.pdf

1D1P+cHJ5AgitKLwcHMYihHsWnP
lYID27bMVSItkvGw=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. 

Атестація підсумкова атестація С.П. Атестація_072 
бакалавр.2020.pdf

Lhyu5ZZmg8tPZudQChU1LVaTHb
bDfVf7w1qDmJeTG/k=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Фінансовий ринок навчальна дисципліна С.Б.072.Фінансовий 
ринок.2020.pdf

VPnez68jSVBnBLTVLdgfMbasAgM
Y42z3qnr7wSWYtX8=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Інформаційні системи та технології навчальна дисципліна С.Б.072.Iнформацiйнi_системи_
та_технологii.Денна.2020.pdf

Ds/feuxuAqdLio7PSPyrgRplCkuVP
WDA7t3uPLP80rM=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП). Програма автоматизації 
бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку 
«UAБюджет» для бюджетних установ, програма 
фінансового моделювання та аналізу Project-Expert; 
програма перевірка даних бухгалтерського обліку і 
показників фінансової звітності Project-Audit.

Вища та прикладна математика навчальна дисципліна С.Б.072.Вища 
математика.Денна. 2020.pdf

Q+jVz58mR3+BPR2KvpmvvCWbjA
UMnyB4QZ51pWGL2Zw=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця. Операційна система Windows 10 Pro 
64bit повна версія з україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій), Офісний пакет Microsoft Of ice 2016 (99 
ліцензій), хмарна версія офісного пакету Of ice 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 300 – для НПП).

Фінанси курсова робота (проект) МР.Б.072.Фінанси.Куросві.роб.Де
нна.2020.pdf

JSfH5Ef+yn33Yc9WGBCXr68yUw
CbrznC274HQaZ3cYI=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 



система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця, аудиторія 304 на 8 робочих місць. 
Операційна система Windows 10 Pro 64bit повна версія з 
україномовним інтерфейсом (99 ліцензій), Офісний 
пакет Microsoft Of ice 2016 (99 ліцензій), хмарна версія 
офісного пакету Of ice 365 (2300 ліцензій – 2000 для 
студентів, 300 – для НПП).

Менеджмент навчальна дисципліна С.Б.072.Менеджмент.Денна.202
0.pdf

8hdMtPdOuoHCxCUoogKMVRWn
Ri1cbL8kk/JXCx/xKHs=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) –
1 шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм,
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA,
1 x вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4-
контактний Mini-DIN), 1 x аудіовхід (Mini Jack), 1 x
 аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x
ІЧ-приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f,
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система
Windows 10 Pro 64bit з україномовним інтерфейсом

Регіональна економіка навчальна дисципліна С.Б.072.Регіональна 
економіка.Денна.2020.pdf

8zmIsQ7/AyO0rDYFKMMdD+8BQ
YbkNhY59bDBaSQ0Oks=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом

Фінансовий моніторинг навчальна дисципліна С.Б.072.Фінансовий 
моніторинг.Денна.2020.pdf

kPgdc8oylBfLq51PuW66Kw1Y2Cra
VxpmA64VRbhJpKA=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Фінансовий контролінг навчальна дисципліна С.Б.072.Фінансовий 
контролінг.Денна.2020.pdf

uiUAZM6TQEnv4uV8Pzfkd99A5m
CNteDxM9+UGhSoihs=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Фінансовий аудит навчальна дисципліна С.Б.072.Фінансовий 
аудит.Денна.2020.pdf

q85h4bIeKY+FJbFU7HGfNzv+LcY
3nD51QScKwPi/6xk=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Фінансова звітність підприємства навчальна дисципліна С.Б.072.Фінансова звітність 
підприємства.Денна.2020.pdf

Al42xze+l9ah7Ske1hT+Wr5yRuX1k
s2K0wRx/7FExGE=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Бухгалтерський облік навчальна дисципліна С.Б.072. Бухгалтерський 
облік.Денна.2020.pdf

jnHWU0qYJUJImK8WfZw8BchP4
Ny06v3xJxVT9Glq2Og=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. Програма перевірка даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності Project-Audit.

Психологія навчальна дисципліна С.Б.072.Психологія.2020.pdf 8ruKFvtX1zmZDM1+kb7bRVNvKrv
U3ooV6rz3oP5t2Wo=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Місцеві фінанси навчальна дисципліна С.Б.072.Місц_фінанси.Денна.202
0.pdf

u28QBpkLnsGLckUpbw0OD7AfxL
hhgBOqhzlHf1B27wk=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.



Бюджетна система навчальна дисципліна С.Б.072.Бюджет_система.Денна
.2020.pdf

sZYhVkfWg2Rl3SEJ1dmPEsap3AI
wzOVTCPfQ1yLBIiQ=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Фінанси навчальна дисципліна С.Б.072.Фінанси.Денна.2020.doc.
pdf

x8/XGp/YwXtyQSh0rqAXGPirWeQ
JGG9F4ljhgNiItZQ=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Маркетинг навчальна дисципліна С.Б.072.Маркетинг.Денна.2020.p
df

fPt03xpxwGSoyDdRH6N/W9eeGi1j
xBpdH5TxJzwxv+4=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. Комп’ютерна програма «Метод 
статистичних рівнянь залежностей» та «Метод 
комплексних статистичних коефіцієнтів» (власна 
розробка університету).

Основи теорії економічної 
конкуренції

навчальна дисципліна С.Б.072. Основи теорії 
економічної 

конкуренції.Денна.2020.pdf

8tyNbothY2J7V5q43PcFHeOTUz8a
Qe5BiMtqGxfd7H4=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

навчальна дисципліна С.Б.072.Економіка праці та 
соціально-трудові відносини. 

Денна.2020.pdf

SKVgDycVlEP+QliXtkWrevsBWmIJ
4nL/Xh1a2VwXYhw=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Мікроекономіка навчальна дисципліна С.Б.072.Мікроекономіка. 
Денна.2020.pdf

0uD+oZ7b8eZqGLIgV37Xgrz14bzCf
S14FfWYRUykVZs=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Банківська система навчальна дисципліна С.Б.072.Банківська 
система.2020.pdf

RVrLePmJd6rkRcUeqcnq8dT9r1DE
3dJsl9R6vaJs9qQ=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Міжнародні економічні відносини навчальна дисципліна С.Б.072Міжнародні економічні 
відносини.Денна.2020 (1).pdf

9T6CT/dhZv8L8JwNzyl5+8bLW5G
aNRKXmqHAD3S4XDo=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Фінанси країн ЄС навчальна дисципліна С.Б.072.Фінанси країн 
ЄС.2020.pdf

afOdm1wO3dUD4TfXQPvry550iUG
1wnVtlguG8pRgap8=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. 

Податкова система навчальна дисципліна С.Б.072. Податкова система. 
Денна. 2020.pdf

iYKrHwbwiXV+zK+kt52qsWPGMg
Gr55yjWeOjyebyJ/U=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 



оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Платіжні системи навчальна дисципліна С.Б.072.Платіжні 
системи.3.2020.pdf

jGZ9tHnba8yctYawxLK0II02zdZSie
DR5zrFIgQsSf8=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця. Операційна система Windows 10 Pro 
64bit повна версія з україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій), Офісний пакет Microsoft Of ice 2016 (99 
ліцензій), хмарна версія офісного пакету Of ice 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 300 – для НПП), доступ 
до мережі Інтернет.

Основи наукових досліджень навчальна дисципліна С.Б.072.Основи наукових 
досліджень.2020.pdf

MvmZEvXhEuqOYWqBqbZ9Upbfjb
aH1291sp3xcyrAyR8=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця. Операційна система Windows 10 Pro 
64bit повна версія з україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій), Офісний пакет Microsoft Of ice 2016 (99 
ліцензій), хмарна версія офісного пакету Ofice 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 300 – для НПП), доступ 
до мережі Інтернет.

Міжнародні фінансові організації навчальна дисципліна С.Б.072.Міжнародні фінансові 
організації.2020.pdf

/d+LW8/1DufPz+plX87s3mxQHJV
BFFblFu0xS5RWVm4=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

Макроекономіка навчальна дисципліна С.Б.072.Макроекономіка.2020.pd
f

3807iM4hwpNk9c+6GKDRwbjwW
nhwiAm2TV69PoWFD00=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. 

Економіка підприємства навчальна дисципліна С.Б.072.Економіка 
підприємства. Денна. 2020.pdf

ebaeZeVu6yV68NetlMkzXvLAVU5/
iXIjCYTC7/HxzqM=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. 

Бізнес-планування навчальна дисципліна С.Б.072.Бізнес_планування.pdf 3GlaTrRhsjByrW8/dRsReiZmj8XZ
9laeSnrrWnppIZs=

Проектор BenQ MX506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. Програма фінансового моделювання та 
аналізу Project-Expert; програма перевірка даних 
бухгалтерського обліку і показників фінансової 
звітності Project-Audit.

Інвестування навчальна дисципліна С.Б.072. 
Інвестування.Денна.2020 (1).pdf

BhlqQ0gEycNkzLiaWFdDeYFl4Gm
pTOFCgVT6iHTZjJE=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. Програма фінансового моделювання та 
аналізу Project-Expert.

Страхування навчальна дисципліна С.Б.072.Страхування.2020 
(2).pdf

lTnGBgmMWguWlhQdMS2Ky8D6
kKuhyBGK5/vI7FWETGA=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця. Операційна система Windows 10 Pro 



64bit повна версія з україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій), Офісний пакет Microsoft Of ice 2016 (99 
ліцензій), хмарна версія офісного пакету Of ice 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 300 – для НПП), 
персональний кабінет агента страхової компанії, що 
займається страхуванням життя: 
https://cc.taslife.com.ua/, кабінет агента з 
розширеними функціями чат-бота:  
https://tad.taslife.com.ua/, персональний кабінет агента 
страхової компанії, що займається ризиковим 
страхуванням: https://front.tas-
insurance.com.ua/WebLogin.aspx?ReturnUrl=%2Fapple-
touch-icon-precomposed.png, адаптовані еxcel-файли з 
вбудованими макросами по побудові моделей 
розрахунку вартості страхових продуктів.

Страхові послуги навчальна дисципліна С.Б.072.Страхові 
послуги.2020.pdf

nO2Y+GuWiJKFGx5bz9TopRufH4
uixdHPepb3gr0TxeQ=

Проектор BenQ MS506 – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.
Комп’ютерна лабораторія, навчальний корпус № 2, 
провул. Володимирський, 12 Аудиторія № 301 на 23 
робочих місця. Операційна система Windows 10 Pro 
64bit повна версія з україномовним інтерфейсом (99 
ліцензій), Офісний пакет Microsoft Of ice 2016 (99 
ліцензій), хмарна версія офісного пакету Of ice 365 (2300 
ліцензій – 2000 для студентів, 300 – для НПП), 
персональний кабінет агента страхової компанії, що 
займається страхуванням життя: 
https://cc.taslife.com.ua/, кабінет агента з 
розширеними функціями чат-бота:  
https://tad.taslife.com.ua/, персональний кабінет агента 
страхової компанії, що займається ризиковим 
страхуванням: https://front.tas-
insurance.com.ua/WebLogin.aspx?ReturnUrl=%2Fapple-
touch-icon-precomposed.png, адаптовані еxcel-файли з 
вбудованими макросами по побудові моделей 
розрахунку вартості страхових продуктів.

Оподаткування фінансових установ навчальна дисципліна С.Б.072.Оподаткування 
фінансових установ.2020 (1).pdf

9IV9Y/A4hlAdGlA+sxBrD3vEAWD
dxy5HBjSRjeqdf/U=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом. 

Фінансове право навчальна дисципліна С.Б.072.Фiнансове_право.Денна.2
020.pdf

Hk4D1hIGU9B1b4zmSJqnRWs36j1
UVNGD2Sof84UC0YI=

Проектор NEC VE281X – 1 шт., ноутбук Lenovo ideapad 
100s -11IBY(Intel Atom z3735f\RAM 2 Gb\EMMC 64G) – 1 
шт. Світловий потік зображення 3200 ANSI лм, 
потужність джерела світла 270 Вт, з інтерфейсами 
входу VGA (суміщений з компонентним), 1 вихід VGA, 1 x 
вхід композитного відео (RCA), 1 x S-Video (4- 
контактний Mini-DIN), 1 аудіовхід (Mini Jack), 1 
аудіовихід (Mini Jack), 1 x USB (Type B), 1 x RS232, 1 x ІЧ-
приймач. Ноутбук: процесор Intel Atom z3735f, 
оперативна пам'ять 2 Gb, ліцензійна операційна 
система Windows 10 Pro 64bit з україномовним 
інтерфейсом.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування

279508 Ткачук Наталія 
Миколаївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
кандидат 
економічних наук, 
доцент, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Атестат доцента 12ДЦ 
032243, виданий 

26.09.2012

12 Гроші і кредит Львівська комерційна академія; 
спеціальність – фінанси і кредит, 
кваліфікація – економіст. 
Диплом KД № 900067 від 27.06.1998 
р.
Кандидат економічних наук, 2008 р.
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит
Тема дисертації: «Власний капітал 
банку та проблеми капіталізації 
банківської системи України».
Диплом від 12.11.2008р. ДК №049396
Доцент кафедри фінансів зі 
спеціальності «Гроші, фінанси і 
кредит»
Атестат від 26.09.2012р. 
(протокол №5/02-Д) 12ДЦ №032243

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 1, 2, 3, 13,15, 16
п.1
1. TkachukN. N., SenyshchP. M. 
Theoreticalaspectsofthestabilityoftheban
kingsystemfromthepositionofsystemands
ynergeticapproaches. Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії 
та практики. 2019. №3. С. 36-44 (0,92 
д.а.), (особистий внесок автора 0,5 
д.а.). WebofScience.
п.2
1. Ткачук Н. М. Дослідження 
банківської системи з позицій 
синергетичної методології 
Університетські наукові записки. 
2018. №66.  С. 281-290. (фахове 
видання)
2. Ткачук Н. M.  Відкритість і 
нелінійність як передумови 
самоорганізаційних процесів у 
банківській системі.  Міжнародний 
науковий журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки".  2019.  №1(21).  



C.68-74. doi.org/10.25313/2520-2294-
2019-1-4618.
3. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти та 
особливості самоорганізації 
банківської системи з позиції 
ентропійного підходу. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія Економіка. 2019. 
Т.24.  №3(76). С. 190-193. (0,61 д.а.). 
4. Tkachuk N. M. Evolution research on 
the banking system on the positions of 
compatibility, dynamicity and self-
organization. Technology audit and 
production reserves. 2019.№1/5 (45).  
P. 4-9. DOI: 10.15587/2312-
8372.2019.155927. 
5. TkachukN. M., Kudelsky V. E. 
Corporatization as a prerequisite for the 
formation and development of an 
integrated economy. International 
Journal of Innovative Technologies in 
Economy. RSGlobalSp. zO.O., Poland. 
2020. №5(32). (внесок автора 0,5 д.а.) 
DOI: 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/
30122020/7332 
п.3
1. Методика та організація  наукових 
досліджень: навч. посіб. [О. П. 
Кириленко, В. В/ Письменний, Н. М. 
Ткачук та ін.] ; за ред.. О. П. 
Кириленко. Тернопіль :  Видавн.-
поліграф. центр ТНЕУ «Економічна 
думка», 2012. 196с. (с. 43-60) 
(особистий внесок автора 0,9 д.а.)
2. Фінанси зарубіжних країн: Навч. 
посібник [Кириленко О. П., Кізима Т. 
О., Горин В. П. та ін.]; за ред.О. П. 
Кириленко.  Тернопіль: Економічна 
думка, 2013.  420 с. (с.295-323)
(особистий внесок автора 1,4 д.а.)
п.13 
1.Гроші і кредит. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Гроші і кредит» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, А. В. 
Крушинська]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права, 2020. – 34 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права 2 жовтня 2019 
року, протокол №2. 
2.Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
3. Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 40 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 10 березня 2020 року, 
протокол №9.
4. Фінанси підприємств. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 55 с.Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
5.Фінансовий аналіз підприємства. 
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Фінансовий 
аналіз підприємства» для підготовки 
на першому освітньому рівні  
здобувачів вищої освіти ступеня 



бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 49 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
6. Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
7. Фінансовий ринок. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінансовий ринок» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 45 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
8.Платіжні системи. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, Т.А. Самарічева]. 
– Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 35 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
9. Банківські операції. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 40 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 27 
жовтня 2020 року, протокол №3.

п.15
1. Ткачук Н. М.  Вовчак О. Д. 
Синергетичний підхід  в дослідженні 
процесів консолідації банків. 
International Scientific Conference 
Anti-Crisis Management: State, Region, 
Enterprise: Conference Proceedings, 
Part III, November 17th, 2017. Le mans, 
France: Baltija Publishing. 176p. P. 125-
127.
2. Ткачук Н. М. Вовчак О. Д. 
Синергетична методологія в 
дослідженні консолідаційних 
процесів банків. Розвиток 
банківських систем світу в умовах 
глобалізації фінансових ринків:  
Матеріали XI Міжнародної науково-
практичної конференції. 27.10.2017р. 
Черкаси: ЧННІДВНЗ «Університет 
банківської справи», 2017. 362с. С. 
145-148.
3. Ткачук Н. М. Синергетична 
економіка: теоретична сутність і 
значення. Економічний потенціал 
сталого розвитку країни: сучасний 
стан, тенденції та проблеми 
відтворення:матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції 
(Львів, 22-23.12. 2017 р.) ГО 
«Львівська економічна фундація». У 
2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2017. Ч. 2. 
176 с. С. 90-92.
4. Ткачук Н. М. Синергетична теорія 
як основа консолідаційних процесів 
банків. Фінансово-кредитний 
механізм активізації інвестиційного 



процесу: зб. матеріалів III Міжнар. 
наук.-практ. конф., 10.11.2017р., Київ 
[Електроний ресурс]. К. : КНЕУ. 2017.  
551 с. С. 542-545.
5. Ткачук Н. М. Концептуальні 
підходи визначення теоретичної 
сутності теорії грошей. Треті 
всеукраїнські наукові читання пам’яті 
С. І. Юрія: збірник наук. Праць.  За 
ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. (м. 
Тернопіль, 28.11.2017р.). Тернопіль: 
Осадца Ю. В., 2017. 205с. С. 121-125.
6. Ткачук Н. М. Консолідація банків у 
забезпеченні інтеграційного розвитку 
економіки держави. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації : збірник тез III 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09. 2017р.); за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 294с. С. 240-243.
7. Ткачук Н. М. Економічна 
синергетика як інструмент пізнання 
трансформаційних процесів 
банківської системи.Глобальні та 
регіональні аспекти інноваційного 
розвитку економіки:збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференціїмолодих 
вчених (Одеса, 23.03.2018 р.). Одеса: 
ОНЕУ, 2018. 168 с. С. 184-187.
8. Ткачук Н. М. Синергетичний 
підхід: теоретична сутність і 
особливості використання в 
дослідженні консолідаційних 
процесів. ХХІ щорічна звітна наукова 
конференція науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів Хмельницького 
університету управління та права 
«Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави», (м. 
Хмельницький, 24.03.2018 р.). 
Хмельницький : ХУУП, 2018.  С. 
9. Ткачук Н. М. Особливості 
ідентифікації банківської системи як 
складної економічної системи. 
Фінансові механізми інноваційного 
економічного розвитку України в 
умовах євроінтеграції [Текст]: 
матеріали ІІ науково-практичної 
конференції, (м. Київ, 31.05. 2018 р.) 
Київський університет імені Бориса 
Грінченка. Київ, 2018. 281с. С. 241-
245.
10. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти 
консолідаційних процесів банків. 
Глобальні проблеми економіки та 
фінансів: збірник тез наукових праць 
XI Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ-Прага-Відень, 
31.05.2018 р.) ГО «Фінансово-
економічна наукова рада», 2018. 52 с. 
С. 7-10. Синергетична методологія: 
сутність і необхідність застосування в 
наукових дослідженнях. Соціально-
економічні проблеми сучасності: 
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції, м. 
Маріуполь, 15.06.2018р. – Маріуполь, 
2018.  С. 310-315.
11. Ткачук Н. М. Складність, 
нелінійність та динамічність як 
основні ознаки сучасної банківської 
системи.Європейська інтеграція: 
історичний досвід та економічні 
перспективи:матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 26.10.2018 р.)  
відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. 
Якубовський. Одеса : ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2018.  С. 73-78;
12. Ткачук Н. М. Хаос як рушійна 
сила самоорганізаційних процесів 
банківської системи. Розвиток 
банківських систем світу в умовах 
глобалізації фінансових ринків : 
матеріали XII Міжнародної науково-
практичної конференції (09.11.2018 
року, м. Черкаси)Черкаський інститут 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». Черкаси, 2018. С. 286-289.
13. Ткачук Н. М. Нерівноважність як 
необхідна передумова 
самоорганізації у банківській системі.  
Реформування економіки в контексті 
міжнародного співробітництва: 
механізми та стратегії: матеріали 
доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції (м. 
Запоріжжя, 16.03. 2019р.) Запоріжжя: 
Класичний приватний університет, 
2019. 104с. С.88-90. (0,18 д. а.).
14. Ткачук Н. М. Закономірності 
функціонування банківської системи  
з позицій синергетичної методології. 
Сучасний рух науки: тези доп. VI 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, 04-05.04. 2019 
р. Дніпро, 2019. 1395 с. C. 1182-1185. 
(0,17 д.а.).
15. Ткачук Н. М. Управління стійкістю 
банківської системи з позицій 
синергетичного підходу. Фінансово-
кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізацій них 
процесів : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів, м. Черкаси, 
11.04.2019 р.ЧННІ ДВНЗ 
«Університет банківської справи».  
Черкаси, 2019. 431 c. С. 95-98. (0,20 
д.а.).
16. Ткачук Н. М. Банківська система 
як різновид складної економічної 
системи. Фінансово-кредитна 
система: проблеми та інновації: ІV 



Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція (11-12.04.2019 
р., Одеса).  Одеса, 2019. 284 с. C. 156-
158 (0,17 д.а.). 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handl
e/123456789/9379
17. Ткачук Н. М. Особливості 
управління банківською системою в 
умовах нелінійності та динамічності. 
Економіка і управління в умовах 
глобалізації: матеріали VІІІ 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (15.05.2019 р.)  
М-во освіти і науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського. 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. 467 с. С. 
138-140. (0,17 д.а.).
18. Ткачук Н. М. Системний підхід у 
дослідженні банківської системи. 
"Світ економічної науки. Випуск 13": 
Матеріали міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції 
економічного спрямування.  
Тернопіль, 2019.  70 с. С. 45-46. (0,1 
д.а.).
19. Ткачук Н. М. Банківська система 
як різновид складної економічної 
системи. Проблеми забезпечення 
ефективного функціонування та 
стабільного розвитку економіки та 
банківської системи.Тези доповідей 
учасників IX Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. К. : 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». 2019.  341с. С. 78-80 (0,21 
д.а.).
20. Tkachuk N.Entropy condition of 
self-organization of the banking system 
/ N.Tkachuk 
&BuchkovskayaY.Technologytransfer: 
innovativesolutionsinSocialSciencesand
Humanities Р. 20-22 (0,22 д.а.) 
21. Ткачук Н. М. Еволюційна 
економіка та її вплив на 
функціонування банківської системи. 
Трансформація фінансово-кредитних 
відносин в умовах цифрової 
економіки: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції (Одеса 20-
21.04.2017р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. 243 
с. C. 52-57. (0,24 д.а.).
22. Ткачук Н.М. Консолідація як 
вектор розвитку банківської системи 
збірник матеріалів ХIII Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових 
ринків» (Київ, 25.10.2019р.) ДВНЗ 
«Університет банківської справи. 
(0,16 д.а.).
23. Ткачук Н. М. Оцінка 
консолідаційних процесів у 
банківській системі. Фінанси, 
банківська система та страхування: 
стан, проблеми та перспективи 
розвитку в кризовій економіці 
України: Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції, 02-03.03.2020р.- 
ДДАЕУ, 2020. - 180 с. С. 64-68. (0,14 
д.а.).
24. Ткачук Н.М. Інтеграційна 
економіка та передумови її розвитку 
Модернізація економіки: сучасні 
реалії, прогнозні сценарії та 
перспективи розвитку:матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Херсон, 28.04.2020 р. Херсон: 
ВидавництвоФОП Вишемирський 
В.С., 2020.  784 с. С. 763-766. (0,24 
д.а.)
25. Ткачук Н. М. Принципи 
банківської консолідації. Цифрова 
трансформація фінансового сектора 
економіки: зб. тез доповідей за 
матеріалами V Міжнародноїнаук.-
практ. Інтернет-конф., 09-10.04.2020 
р. Одеса: ОНЕУ, 2020. 348с. С. 238-
240. (0,18 д.а.).
26. Ткачук Н.М. Статистична оцінка 
процесів консолідації банків. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: зб. текстів 
доповідей за матеріалами XX 
Міжнародної наук.-практ. конф., 
21.05.2020р. Хмельницький, ХУУП 
імені Леоніда Юзькова. 2020. 219с. С. 
136-139. (0,19 д.а.). 
п.16
З 2018р. є членом Хмельницької 
обласної організації Спілки 
економістів 
України,спеціальність072Фінанси, 
банківська справа та страхування, 
посвідчення №156

279508 Ткачук Наталія 
Миколаївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
кандидат 
економічних наук, 
доцент, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Атестат доцента 12ДЦ 
032243, виданий 

26.09.2012

12 Фінанси підприємств Львівська комерційна академія; 
спеціальність – фінанси і кредит, 
кваліфікація – економіст. 
Диплом KД № 900067 від 27.06.1998 
р.
Кандидат економічних наук, 2008 р.
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит
Тема дисертації: «Власний капітал 
банку та проблеми капіталізації 
банківської системи України».
Диплом від 12.11.2008р. ДК №049396
Доцент кафедри фінансів зі 
спеціальності «Гроші, фінанси і 
кредит»
Атестат від 26.09.2012р. 
(протокол №5/02-Д) 12ДЦ №032243

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:



п. 1, 2, 3, 13,15, 16
п.1
1.TkachukN. N., SenyshchP. M. 
Theoreticalaspectsofthestabilityoftheban
kingsystemfromthepositionofsystemands
ynergeticapproaches. Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії 
та практики. 2019. №3. С. 36-44 (0,92 
д.а.), (особистий внесок автора 0,5 
д.а.). WebofScience.
п.2
1. Ткачук Н. М. Дослідження 
банківської системи з позицій 
синергетичної методології 
Університетські наукові записки. 
2018. №66.  С. 281-290. (фахове 
видання)
2. Ткачук Н. M.  Відкритість і 
нелінійність як передумови 
самоорганізаційних процесів у 
банківській системі.  Міжнародний 
науковий журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки".  2019.  №1(21).  
C.68-74. doi.org/10.25313/2520-2294-
2019-1-4618.
3. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти та 
особливості самоорганізації 
банківської системи з позиції 
ентропійного підходу. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія Економіка. 2019. 
Т.24.  №3(76). С. 190-193. (0,61 д.а.). 
4. Tkachuk N. M. Evolution research on 
the banking system on the positions of 
compatibility, dynamicity and self-
organization. Technology audit and 
production reserves. 2019.№1/5 (45).  
P. 4-9. DOI: 10.15587/2312-
8372.2019.155927. 
5. TkachukN. M., Kudelsky V. E. 
Corporatization as a prerequisite for the 
formation and development of an 
integrated economy. International 
Journal of Innovative Technologies in 
Economy. RSGlobalSp. zO.O., Poland. 
2020. №5(32). (внесок автора 0,5 д.а.) 
DOI: 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/
30122020/7332 
п.3
1. Фінанси зарубіжних країн: Навч. 
посібник [Кириленко О. П., Кізима Т. 
О., Горин В. П. та ін.]; за ред.О. П. 
Кириленко.  Тернопіль: Економічна 
думка, 2013.  420 с. (с.295-323)
(особистий внесок автора 1,4 д.а.)
2. Муніципальні фінанси: навч. посіб. 
За ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко.  
Тернопіль: Астон, 2015.  360 с. (с.191-
207, 214-225, 230-235) (особистий 
внесок автора 2,0 д.а.)
3.Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія за заг. наук. 
ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. – 
Хмельницький : ХУУП, 2017. 373 с. (с. 
295-305) (особистий внесок 0,51 д.а.)
п.13  
1.Фінанси підприємств. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 55 с.Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
2.Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 40 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 10 березня 2020 року, 
протокол №9.
3.Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 



Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
4.Гроші і кредит. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Гроші і кредит» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, А. В. 
Крушинська]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права, 2020. – 34 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права 2 жовтня 2019 
року, протокол №2. 
5. Фінансовий аналіз підприємства. 
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Фінансовий 
аналіз підприємства» для підготовки 
на першому освітньому рівні  
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 49 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
6. Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
7. Фінансовий ринок. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінансовий ринок» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 45 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
8.Платіжні системи. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, Т.А. Самарічева]. 
– Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 35 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
9. Банківські операції. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 40 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 27 
жовтня 2020 року, протокол №3.
п.15
1. Ткачук Н. М.  Вовчак О. Д. 
Синергетичний підхід  в дослідженні 
процесів консолідації банків. 
InternationalScientificConferenceAnti-
Crisis Management: State, Region, 
Enterprise: Conference Proceedings, 
Part III, November 17th, 2017. Le mans, 
France: Baltija Publishing. 176p. P. 125-
127.



2. Ткачук Н. М. Синергетична 
економіка: теоретична сутність і 
значення. Економічний потенціал 
сталого розвитку країни: сучасний 
стан, тенденції та проблеми 
відтворення:матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції 
(Львів, 22-23.12. 2017 р.) ГО 
«Львівська економічна фундація». У 
2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2017. Ч. 2. 
176 с. С. 90-92.
3. Ткачук Н. М. Консолідація банків у 
забезпеченні інтеграційного розвитку 
економіки держави. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації : збірник тез III 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09. 2017р.); за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 294с. С. 240-243.
4. Ткачук Н. М. Економічна 
синергетика як інструмент пізнання 
трансформаційних процесів 
банківської системи.Глобальні та 
регіональні аспекти інноваційного 
розвитку економіки:збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференціїмолодих 
вчених (Одеса, 23.03.2018 р.). Одеса: 
ОНЕУ, 2018. 168 с. С. 184-187.
5. Ткачук Н. М. Синергетичний 
підхід: теоретична сутність і 
особливості використання в 
дослідженні консолідаційних 
процесів. ХХІ щорічна звітна наукова 
конференція науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів Хмельницького 
університету управління та права 
«Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави», (м. 
Хмельницький, 24.03.2018 р.). 
Хмельницький : ХУУП, 2018.  С. 
6. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти 
консолідаційних процесів банків. 
Глобальні проблеми економіки та 
фінансів: збірник тез наукових праць 
XI Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ-Прага-Відень, 
31.05.2018 р.) ГО «Фінансово-
економічна наукова рада», 2018. 52 с. 
С. 7-10. Синергетична методологія: 
сутність і необхідність застосування в 
наукових дослідженнях. Соціально-
економічні проблеми сучасності: 
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції, м. 
Маріуполь, 15.06.2018р. – Маріуполь, 
2018.  С. 310-315.
7. Ткачук Н. М. Закономірності 
функціонування банківської системи  
з позицій синергетичної методології. 
Сучасний рух науки: тези доп. VI 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, 04-05.04. 2019 
р. Дніпро, 2019. 1395 с. C. 1182-1185. 
(0,17 д.а.).
8. Ткачук Н. М. Синергетична 
парадигма як напрям розвитку 
сучасної економічної науки. Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму:матеріали 
ІIIміжнародної науково-практичної 
конференції. м. Кам‘янець-
Подільський, Подільський 
спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-
економічний коледж. 2019. 468 с.  С. 
107-109. (0,13 д.а.).
9. Ткачук Н. М. Управління стійкістю 
банківської системи з позицій 
синергетичного підходу. Фінансово-
кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізацій них 
процесів : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів, м. Черкаси, 
11.04.2019 р.ЧННІ ДВНЗ 
«Університет банківської справи».  
Черкаси, 2019. 431 c. С. 95-98. (0,20 
д.а.).
10. Ткачук Н. М. і Вовчак О. Д. 
Самоорганізація як теоретична 
основа консолідації банків. «Science 
progress in European countries: new 
concepts and modern solutions»: 
Papers of the 6th International 
Scientific Conference. April 19, 2019, 
Stuttgart, Germany. 427 p. Р. 265-271. 
(0,30 д.а.)
11. Ткачук Н. М. Особливості 
управління банківською системою в 
умовах нелінійності та динамічності. 
Економіка і управління в умовах 
глобалізації: матеріали VІІІ 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (15.05.2019 р.)  
М-во освіти і науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського. 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. 467 с. С. 
138-140. (0,17 д.а.).
12. Ткачук Н. М. Системний підхід у 
дослідженні банківської системи. 
"Світ економічної науки. Випуск 13": 
Матеріали міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції 
економічного спрямування.  
Тернопіль, 2019.  70 с. С. 45-46. (0,1 
д.а.).
13. Ткачук Н. М. Ентропійно-
інформаційна природа сучасної 
банківської системи. Тенденції та 
перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах 



глобальних викликів і 
загроз.Матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів 20.05.2019 р. Львів, 2019.  
220 с. С. 69-71. (0,14 д.а.).
14. Ткачук Н. М. Еволюційна 
економіка та її вплив на 
функціонування банківської системи. 
Трансформація фінансово-кредитних 
відносин в умовах цифрової 
економіки: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції (Одеса 20-
21.04.2017р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. 243 
с. C. 52-57. (0,24 д.а.).
15. Ткачук Н. М. Корпоративна 
сутність консолідаційних процесів у 
банківському секторі. IV Міжнародна 
науково-практична Інтернет-
конференція «Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації», 
20.09.2019р. ХУУП. (0,17 д.а.).
16. Ткачук Н. М. Оцінка 
консолідаційних процесів у 
банківській системі. Фінанси, 
банківська система та страхування: 
стан, проблеми та перспективи 
розвитку в кризовій економіці 
України: Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції, 02-03.03.2020р.- 
ДДАЕУ, 2020. - 180 с. С. 64-68. (0,14 
д.а.).
17. Ткачук Н. М. Етапи консолідації 
банківського сектору. The XI-th 
International scientific and practical 
conference «THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF MODERN 
SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 
April 2020) Melbourne, Australia. 2020. 
518p. P. 456-457. (0,10 д.а.).
18. Ткачук Н.М. Інтеграційна 
економіка та передумови її розвитку 
Модернізація економіки: сучасні 
реалії, прогнозні сценарії та 
перспективи розвитку:матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Херсон, 28.04.2020 р. Херсон: 
ВидавництвоФОП Вишемирський 
В.С., 2020.  784 с. С. 763-766. (0,24 
д.а.)
п.16
З 2018р. є членом Хмельницької 
обласної організації Спілки 
економістів 
України,спеціальність072Фінанси, 
банківська справа та страхування, 
посвідчення №156

279508 Ткачук Наталія 
Миколаївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
кандидат 
економічних наук, 
доцент, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Атестат доцента 12ДЦ 
032243, виданий 

26.09.2012

12 Фінансовий аналіз 
підприємства

Львівська комерційна академія; 
спеціальність – фінанси і кредит, 
кваліфікація – економіст. 
Диплом KД № 900067 від 27.06.1998 
р.
Кандидат економічних наук, 2008 р.
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит
Тема дисертації: «Власний капітал 
банку та проблеми капіталізації 
банківської системи України».
Диплом від 12.11.2008р. ДК №049396
Доцент кафедри фінансів зі 
спеціальності «Гроші, фінанси і 
кредит»
Атестат від 26.09.2012р. 
(протокол №5/02-Д) 12ДЦ №032243

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 1, 2, 3, 13,15, 16
п.1
1. TkachukN. N., SenyshchP. M. 
Theoreticalaspectsofthestabilityoftheban
kingsystemfromthepositionofsystemands
ynergeticapproaches. Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії 
та практики. 2019. №3. С. 36-44 (0,92 
д.а.), (особистий внесок автора 0,5 
д.а.). WebofScience.
п.2
1.Вовчак О. Д. Ткачук Н. М. 
Економічна синергетика як 
інструмент пізнання 
трансформаційних процесів 
економічних систем. Фінансовий 
простір. 2017. №4.  С. 100-
104.URL//https://fp.cibs.ubs.edu.ua/fil
es/1703/wholetext.pdf
2. Ткачук Н. М. Дослідження 
банківської системи з позицій 
синергетичної методології 
Університетські наукові записки. 
2018. №66. С. 281-290. 
3.Ткачук Н. М. Системно-
синергетичний підхід у дослідженні 
банківської системи. Вісник ДВНЗ 
«Університет банківської справи». 
2019. №1. С. 78-89. (0,94 д.а.). 
4. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти та 
особливості самоорганізації 
банківської системи з позиції 
ентропійного підходу. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія Економіка. 2019. 
Т.24.  №3(76). С. 190-193. (0,61 д.а.). 
5. Tkachuk N. M. Evolution research on 
the banking system on the positions of 
compatibility, dynamicity and self-
organization. Technology audit and 
production reserves.2019. №1/5 (45).  
P. 4-9. DOI: 10.15587/2312-
8372.2019.155927.
6. Tkachuk N. M.Entropy-informational 
approach to analysis of self-organization 
of banking system. EUREKA: Social and 
Humanities. 2019. №3. Р. 44-50. 
DOI: 10.21303/2504-5571.2019.00919 
(0,72 д.а.).
7. TkachukN. M., Kudelsky V. E. 



Corporatization as a prerequisite for the 
formation and development of an 
integrated economy. International 
Journal of Innovative Technologies in 
Economy. RSGlobalSp. zO.O., Poland. 
2020. №5(32). (внесок автора 0,5 д.а.)  
DOI: 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/
30122020/7332 
п.3
2. Методика та організація  наукових 
досліджень: навч. посіб. [О. П. 
Кириленко, В. В, Письменний, Н. М. 
Ткачук та ін.] ; за ред.. О. П. 
Кириленко. Тернопіль :  Видавн.-
поліграф. центр ТНЕУ «Економічна 
думка», 2012. 196с. (с. 43-60)
(особистий внесок автора 0,9 д.а.)
3. Фінанси зарубіжних країн: Навч. 
посібник [Кириленко О. П., Кізима Т. 
О., Горин В. П. та ін.]; за ред.О. П. 
Кириленко.  Тернопіль: Економічна 
думка, 2013.  420 с. (с.295-323)
(особистий внесок автора 1,4 д.а.)
5. Муніципальні фінанси: навч. посіб. 
За ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко.  
Тернопіль: Астон, 2015.  360 с. (с.191-
207, 214-225, 230-235) (особистий 
внесок автора 2,0 д.а.)
6. Розвиток бюджетного процесу в 
умовах економічних перетворень. 
Монографія За ред. С. І. Юрія, В. Г. 
Дем’янишина. - Київ : Кондор-
Видавництво, 2012.  376с. (с. 250-262) 
(особистий внесок автора 1,4 д.а.)
7. Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія за заг. наук. 
ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП, 2017. 373 с. (с. 
295-305) (особистий внесок 0,51 д.а.)
п.13
1.Фінансовий аналіз підприємства. 
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Фінансовий 
аналіз підприємства» для підготовки 
на першому освітньому рівні  
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 49 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
2.Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
3. Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 40 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 10 березня 2020 року, 
протокол №9.
4.Гроші і кредит. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Гроші і кредит» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, А. В. 
Крушинська]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права, 2020. – 34 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права 2 жовтня 2019 
року, протокол №2. 
5. Фінанси підприємств. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 



освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 55 с.Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
6. Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
7. Фінансовий ринок. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінансовий ринок» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 45 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
8.Платіжні системи. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, Т.А. Самарічева]. 
– Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 35 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
9. Банківські операції. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 40 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 27 
жовтня 2020 року, протокол №3.
п.15
1.Ткачук Н. М.  Вовчак О. Д. 
Синергетичний підхід  в дослідженні 
процесів консолідації банків. 
International Scientific Conference 
Anti-Crisis Management: State, Region, 
Enterprise: Conference Proceedings, 
Part III, November 17th, 2017. Le mans, 
France: Baltija Publishing. 176p. P. 125-
127.
2. ТкачукН. М. ВовчакО. 
Д.Синергетичнаметодологіявдослідж
енніконсолідаційнихпроцесівбанків. 
Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових 
ринків:  Матеріали XI Міжнародної 
науково-практичної конференції. 
27.10.2017р. Черкаси: ЧННІДВНЗ 
«Університет банківської справи», 
2017. 362с. С. 145-148.
3. Ткачук Н. М. Консолідація банків у 
забезпеченні інтеграційного розвитку 
економіки держави. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації : збірник тез III 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09. 2017р.); за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 294с. С. 240-243.
4. Ткачук Н. М. Економічна 
синергетика як інструмент пізнання 
трансформаційних процесів 
банківської системи.Глобальні та 
регіональні аспекти інноваційного 



розвитку економіки:збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференціїмолодих 
вчених (Одеса, 23.03.2018 р.). Одеса: 
ОНЕУ, 2018. 168 с. С. 184-187.
5. Ткачук Н. М. Синергетичний 
підхід: теоретична сутність і 
особливості використання в 
дослідженні консолідаційних 
процесів. ХХІ щорічна звітна наукова 
конференція науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів Хмельницького 
університету управління та права 
«Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави», (м. 
Хмельницький, 24.03.2018 р.). 
Хмельницький : ХУУП, 2018.  С. 
6. Ткачук Н. М. Складність, 
нелінійність та динамічність як 
основні ознаки сучасної банківської 
системи.Європейська інтеграція: 
історичний досвід та економічні 
перспективи:матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 26.10.2018 р.)  
відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. 
Якубовський. Одеса : ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2018.  С. 73-78;
7. Ткачук Н. М. Хаос як рушійна сила 
самоорганізаційних процесів 
банківської системи. Розвиток 
банківських систем світу в умовах 
глобалізації фінансових ринків : 
матеріали XII Міжнародної науково-
практичної конференції (09.11.2018 
року, м. Черкаси)Черкаський інститут 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». Черкаси, 2018. С. 286-289.
8. Ткачук Н. М. Управління стійкістю 
банківської системи з позицій 
синергетичного підходу. Фінансово-
кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізацій них 
процесів : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів, м. Черкаси, 
11.04.2019 р.ЧННІ ДВНЗ 
«Університет банківської справи».  
Черкаси, 2019. 431 c. С. 95-98. (0,20 
д.а.).
9. Ткачук Н. М. Нерівноважність як 
передумова стабільності сучасної 
банківської системи. Сучасні 
тенденції розвитку світової 
економіки: нові виклики та 
проблеми: матеріали VI Міжнародна 
науково-практична конференція (м. 
Одеса, 19.04.2019р.) за ред. Деркач Т. 
В., Кобилянської А. В. Одеса : МГУ, 
2019. 260с. С. 210-212. (0,14 д.а.).
10. Ткачук Н. М. Банківська система 
як різновид складної економічної 
системи. Фінансово-кредитна 
система: проблеми та інновації: ІV 
Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція (11-12.04.2019 
р., Одеса).  Одеса, 2019. 284 с. C. 156-
158 (0,17 д.а.). 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handl
e/123456789/9379
11. Ткачук Н. М. Банківська система 
як різновид складної економічної 
системи. Проблеми забезпечення 
ефективного функціонування та 
стабільного розвитку економіки та 
банківської системи.Тези доповідей 
учасників IX Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. К. : 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». 2019.  341с. С. 78-80 (0,21 
д.а.).
12. Ткачук Н. М. Ентропійна умова 
самоорганізаціних процесів у 
банківській системі.Статистичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами XIX Міжнародна наук.-
практ. конф., 23.05.2019р.   
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 257 с. 112-115.  (0,20 
д.а.).
13. Ткачук Н. М. Ентропійно-
інформаційна природа сучасної 
банківської системи. Тенденції та 
перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах 
глобальних викликів і 
загроз.Матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів 20.05.2019 р. Львів, 2019.  
220 с. С. 69-71. (0,14 д.а.).
14. Ткачук Н. М. Корпоративна 
сутність консолідаційних процесів у 
банківському секторі. IV Міжнародна 
науково-практична Інтернет-
конференція «Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації», 
20.09.2019р. ХУУП. (0,17 д.а.).
15. Ткачук Н.М. Консолідація як 
вектор розвитку банківської системи 
збірник матеріалів ХIII Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових 
ринків» (Київ, 25.10.2019р.) ДВНЗ 
«Університет банківської справи. 
(0,16 д.а.).
16. Ткачук Н. М. Оцінка 
консолідаційних процесів у 
банківській системі. Фінанси, 
банківська система та страхування: 
стан, проблеми та перспективи 
розвитку в кризовій економіці 
України: Збірник матеріалів 



Міжнародної науково-практичної 
конференції, 02-03.03.2020р.- 
ДДАЕУ, 2020. - 180 с. С. 64-68. (0,14 
д.а.).
17. Ткачук Н. М. Етапи консолідації 
банківського сектору. The XI-th 
International scientific and practical 
conference «THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF MODERN 
SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 
April 2020) Melbourne, Australia. 2020. 
518p. P. 456-457. (0,10 д.а.).
18. Ткачук Н. М. Принципи 
банківської консолідації. Цифрова 
трансформація фінансового сектора 
економіки: зб. тез доповідей за 
матеріалами V Міжнародноїнаук.-
практ. Інтернет-конф., 09-10.04.2020 
р. Одеса: ОНЕУ, 2020. 348с. С. 238-
240. (0,18 д.а.).
19. Ткачук Н.М. Статистична оцінка 
процесів консолідації банків. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: зб. текстів 
доповідей за матеріалами XX 
Міжнародної наук.-практ. конф., 
21.05.2020р. Хмельницький, ХУУП 
імені Леоніда Юзькова. 2020. 219с. С. 
136-139. (0,19 д.а.). 
п.16
З 2018р. є членом Хмельницької 
обласної організації Спілки 
економістів України, спеціальність 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, посвідчення №156

279508 Ткачук Наталія 
Миколаївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
кандидат 
економічних наук, 
доцент, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Атестат доцента 12ДЦ 
032243, виданий 

26.09.2012

12 Банківська система Львівська комерційна академія; 
спеціальність – фінанси і кредит, 
кваліфікація – економіст. 
Диплом KД № 900067 від 27.06.1998 
р.
Кандидат економічних наук, 2008 р.
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит
Тема дисертації: «Власний капітал 
банку та проблеми капіталізації 
банківської системи України».
Диплом від 12.11.2008р. ДК №049396
Доцент кафедри фінансів зі 
спеціальності «Гроші, фінанси і 
кредит»
Атестат від 26.09.2012р. 
(протокол №5/02-Д) 12ДЦ №032243

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 1, 2, 3, 13,15, 16
п.1
1.TkachukN. N., SenyshchP. M. 
Theoreticalaspectsofthestabilityoftheban
kingsystemfromthepositionofsystemands
ynergeticapproaches. Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії 
та практики. 2019. №3. С. 36-44 (0,92 
д.а.), (особистий внесок автора 0,5 
д.а.). WebofScience.
п.2
1. Ткачук Н. М. Дослідження 
банківської системи з позицій 
синергетичної методології 
Університетські наукові записки. 
2018. №66.  С. 281-290. (фахове 
видання)
2. Ткачук Н. M.  Відкритість і 
нелінійність як передумови 
самоорганізаційних процесів у 
банківській системі.  Міжнародний 
науковий журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки".  2019.  №1(21).  
C.68-74. doi.org/10.25313/2520-2294-
2019-1-4618.
3. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти та 
особливості самоорганізації 
банківської системи з позиції 
ентропійного підходу. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія Економіка. 2019. 
Т.24.  №3(76). С. 190-193. (0,61 д.а.). 
4. Tkachuk N. M. Evolution research on 
the banking system on the positions of 
compatibility, dynamicity and self-
organization. Technology audit and 
production reserves. 2019.№1/5 (45).  
P. 4-9. DOI: 10.15587/2312-
8372.2019.155927. 
5. TkachukN. M., Kudelsky V. E. 
Corporatization as a prerequisite for the 
formation and development of an 
integrated economy. International 
Journal of Innovative Technologies in 
Economy. RSGlobalSp. zO.O., Poland. 
2020. №5(32). (внесок автора 0,5 д.а.) 
DOI: 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/
30122020/7332 
6. Tkachuk N. M.Entropy-informational 
approach to analysis of self-organization 
of banking system. EUREKA: Social and 
Humanities. 2019. - №3. -  Р. 44-50. 
DOI: 10.21303/2504-5571.2019.00919 
(0,72 д.а.).
п.3
1. Методика та організація  наукових 
досліджень: навч. посіб. [О. П. 
Кириленко, В. В, Письменний, Н. М. 
Ткачук та ін.] ; за ред.. О. П. 
Кириленко. Тернопіль :  Видавн.-
поліграф. центр ТНЕУ «Економічна 
думка», 2012. 196с. (с. 43-60) 
(особистий внесок автора 0,9 д.а.)
п.13 
1.Банківськасистема. 
Методичнірекомендаціїдовиконаннят
азахистукурсовоїроботизнавчальноїд
исципліни «Банківськасистема» 
дляпідготовкинапершомуосвітньомур
івніздобувачіввищоїосвітиступенябак
алавразаспеціальністю072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 



галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
2. Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 40 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 10 березня 2020 року, 
протокол №9.
3.Гроші і кредит. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Гроші і кредит» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, А. В. 
Крушинська]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права, 2020. – 34 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права 2 жовтня 2019 
року, протокол №2. 
4. Фінанси підприємств. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 55 с.Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
5.Фінансовий аналіз підприємства. 
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Фінансовий 
аналіз підприємства» для підготовки 
на першому освітньому рівні  
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 49 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
6. Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
7. Фінансовий ринок. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінансовий ринок» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 45 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 



справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
8.Платіжні системи. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, Т.А. Самарічева]. 
– Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 35 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
9. Банківські операції. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 40 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 27 
жовтня 2020 року, протокол №3.
п.15
1. Ткачук Н. М.  Вовчак О. Д. 
Синергетичний підхід  в дослідженні 
процесів консолідації банків. 
InternationalScientificConferenceAnti-
Crisis Management: State, Region, 
Enterprise: Conference Proceedings, 
Part III, November 17th, 2017. Le mans, 
France: Baltija Publishing. 176p. P. 125-
127.
2. ТкачукН. М. ВовчакО. 
Д.Синергетичнаметодологіявдослідж
енніконсолідаційнихпроцесівбанків. 
Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових 
ринків:  Матеріали XI Міжнародної 
науково-практичної конференції. 
27.10.2017р. Черкаси: ЧННІДВНЗ 
«Університет банківської справи», 
2017. 362с. С. 145-148.
3. Ткачук Н. М. Синергетична 
економіка: теоретична сутність і 
значення. Економічний потенціал 
сталого розвитку країни: сучасний 
стан, тенденції та проблеми 
відтворення:матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції 
(Львів, 22-23.12. 2017 р.) ГО 
«Львівська економічна фундація». У 
2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2017. Ч. 2. 
176 с. С. 90-92.
4. Ткачук Н. М. Консолідація банків у 
забезпеченні інтеграційного розвитку 
економіки держави. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації : збірник тез III 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09. 2017р.); за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 294с. С. 240-243.
5. Ткачук Н. М. Економічна 
синергетика як інструмент пізнання 
трансформаційних процесів 
банківської системи.Глобальні та 
регіональні аспекти інноваційного 
розвитку економіки:збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференціїмолодих 
вчених (Одеса, 23.03.2018 р.). Одеса: 
ОНЕУ, 2018. 168 с. С. 184-187.
6. Ткачук Н. М. Синергетичний 
підхід: теоретична сутність і 
особливості використання в 
дослідженні консолідаційних 
процесів. ХХІ щорічна звітна наукова 
конференція науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів Хмельницького 
університету управління та права 
«Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави», (м. 
Хмельницький, 24.03.2018 р.). 
Хмельницький : ХУУП, 2018.  С. 
7. Ткачук Н. М. Особливості 
ідентифікації банківської системи як 
складної економічної системи. 
Фінансові механізми інноваційного 
економічного розвитку України в 
умовах євроінтеграції [Текст]: 
матеріали ІІ науково-практичної 
конференції, (м. Київ, 31.05. 2018 р.) 
Київський університет імені Бориса 
Грінченка. Київ, 2018. 281с. С. 241-
245.
8. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти 
консолідаційних процесів банків. 
Глобальні проблеми економіки та 
фінансів: збірник тез наукових праць 
XI Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ-Прага-Відень, 
31.05.2018 р.) ГО «Фінансово-
економічна наукова рада», 2018. 52 с. 
С. 7-10. Синергетична методологія: 
сутність і необхідність застосування в 
наукових дослідженнях. Соціально-



економічні проблеми сучасності: 
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції, м. 
Маріуполь, 15.06.2018р. – Маріуполь, 
2018.  С. 310-315.
9. Ткачук Н. М. Складність, 
нелінійність та динамічність як 
основні ознаки сучасної банківської 
системи.Європейська інтеграція: 
історичний досвід та економічні 
перспективи:матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 26.10.2018 р.)  
відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. 
Якубовський. Одеса : ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2018.  С. 73-78;
10. Ткачук Н. М. Хаос як рушійна 
сила самоорганізаційних процесів 
банківської системи. Розвиток 
банківських систем світу в умовах 
глобалізації фінансових ринків : 
матеріали XII Міжнародної науково-
практичної конференції (09.11.2018 
року, м. Черкаси)Черкаський інститут 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». Черкаси, 2018. С. 286-289.
11. Ткачук Н. Н. Экономическая 
синергетика как современная теория 
рыночной макроэкономики. XII 
Международная научная 
конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Беларусь в 
современном мире», Гомель, 16-
17.05.2019 г. (0,28 д.а.).
12. Ткачук Н. М. Нерівноважність як 
необхідна передумова 
самоорганізації у банківській системі.  
Реформування економіки в контексті 
міжнародного співробітництва: 
механізми та стратегії: матеріали 
доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції (м. 
Запоріжжя, 16.03. 2019р.) Запоріжжя: 
Класичний приватний університет, 
2019. 104с. С.88-90. (0,18 д. а.).
13. Ткачук Н. М. Закономірності 
функціонування банківської системи  
з позицій синергетичної методології. 
Сучасний рух науки: тези доп. VI 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, 04-05.04. 2019 
р. Дніпро, 2019. 1395 с. C. 1182-1185. 
(0,17 д.а.).
14. Ткачук Н. М. Синергетична 
парадигма як напрям розвитку 
сучасної економічної науки. Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму:матеріали 
ІIIміжнародної науково-практичної 
конференції. м. Кам‘янець-
Подільський, Подільський 
спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-
економічний коледж. 2019. 468 с.  С. 
107-109. (0,13 д.а.).
15. Ткачук Н. М. Управління стійкістю 
банківської системи з позицій 
синергетичного підходу. Фінансово-
кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізацій них 
процесів : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів, м. Черкаси, 
11.04.2019 р.ЧННІ ДВНЗ 
«Університет банківської справи».  
Черкаси, 2019. 431 c. С. 95-98. (0,20 
д.а.).
16. Ткачук Н. М. Нерівноважність як 
передумова стабільності сучасної 
банківської системи. Сучасні 
тенденції розвитку світової 
економіки: нові виклики та 
проблеми: матеріали VI Міжнародна 
науково-практична конференція (м. 
Одеса, 19.04.2019р.) за ред. Деркач Т. 
В., Кобилянської А. В. Одеса : МГУ, 
2019. 260с. С. 210-212. (0,14 д.а.).
17. Ткачук Н. М. Банківська система 
як різновид складної економічної 
системи. Фінансово-кредитна 
система: проблеми та інновації: ІV 
Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція (11-12.04.2019 
р., Одеса).  Одеса, 2019. 284 с. C. 156-
158 (0,17 д.а.). 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handl
e/123456789/9379
18. Ткачук Н. М. і Вовчак О. Д. 
Самоорганізація як теоретична 
основа консолідації банків. «Science 
progress in European countries: new 
concepts and modern solutions»: 
Papers of the 6th International 
Scientific Conference. April 19, 2019, 
Stuttgart, Germany. 427 p. Р. 265-271. 
(0,30 д.а.)
19. Ткачук Н. М. Особливості 
управління банківською системою в 
умовах нелінійності та динамічності. 
Економіка і управління в умовах 
глобалізації: матеріали VІІІ 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (15.05.2019 р.)  
М-во освіти і науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського. 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. 467 с. С. 
138-140. (0,17 д.а.).
20. Ткачук Н. М. Системний підхід у 
дослідженні банківської системи. 
"Світ економічної науки. Випуск 13": 
Матеріали міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції 
економічного спрямування.  
Тернопіль, 2019.  70 с. С. 45-46. (0,1 
д.а.).
21. Ткачук Н. М. Банківська система 
як різновид складної економічної 



системи. Проблеми забезпечення 
ефективного функціонування та 
стабільного розвитку економіки та 
банківської системи.Тези доповідей 
учасників IX Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. К. : 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». 2019.  341с. С. 78-80 (0,21 
д.а.).
22. Ткачук Н. М. Ентропійна умова 
самоорганізаціних процесів у 
банківській системі.Статистичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами XIX Міжнародна наук.-
практ. конф., 23.05.2019р.   
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 257 с. 112-115.  (0,20 
д.а.).
23. Ткачук Н. М. Ентропійно-
інформаційна природа сучасної 
банківської системи. Тенденції та 
перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах 
глобальних викликів і 
загроз.Матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів 20.05.2019 р. Львів, 2019.  
220 с. С. 69-71. (0,14 д.а.).
24. Tkachuk N.Entropy condition of 
self-organization of the banking system 
/ N.Tkachuk 
&BuchkovskayaY.Technologytransfer: 
innovativesolutionsinSocialSciencesand
Humanities Р. 20-22 (0,22 д.а.) 
25.Ткачук Н. М. Еволюційна 
економіка та її вплив на 
функціонування банківської системи. 
Трансформація фінансово-кредитних 
відносин в умовах цифрової 
економіки: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції (Одеса 20-
21.04.2017р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. 243 
с. C. 52-57. (0,24 д.а.).
26. Ткачук Н. М. Корпоративна 
сутність консолідаційних процесів у 
банківському секторі. IV Міжнародна 
науково-практична Інтернет-
конференція «Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації», 
20.09.2019р. ХУУП. (0,17 д.а.).
27. Ткачук Н.М. Консолідація як 
вектор розвитку банківської системи 
збірник матеріалів ХIII Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових 
ринків» (Київ, 25.10.2019р.) ДВНЗ 
«Університет банківської справи. 
(0,16 д.а.).
28. Ткачук Н. М. Оцінка 
консолідаційних процесів у 
банківській системі. Фінанси, 
банківська система та страхування: 
стан, проблеми та перспективи 
розвитку в кризовій економіці 
України: Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції, 02-03.03.2020р.- 
ДДАЕУ, 2020. - 180 с. С. 64-68. (0,14 
д.а.).
29. Ткачук Н. М. Етапи консолідації 
банківського сектору. The XI-th 
International scientific and practical 
conference «THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF MODERN 
SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 
April 2020) Melbourne, Australia. 2020. 
518p. P. 456-457. (0,10 д.а.).
30. Ткачук Н. М. Принципи 
банківської консолідації. Цифрова 
трансформація фінансового сектора 
економіки: зб. тез доповідей за 
матеріалами V Міжнародноїнаук.-
практ. Інтернет-конф., 09-10.04.2020 
р. Одеса: ОНЕУ, 2020. 348с. С. 238-
240. (0,18 д.а.).
31. Ткачук Н.М. Статистична оцінка 
процесів консолідації банків. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: зб. текстів 
доповідей за матеріалами XX 
Міжнародної наук.-практ. конф., 
21.05.2020р. Хмельницький, ХУУП 
імені Леоніда Юзькова. 2020. 219с. С. 
136-139. (0,19 д.а.). 
п.16
З 2018р. є членом Хмельницької 
обласної організації Спілки 
економістів України, спеціальність 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, посвідчення №156

279508 Ткачук Наталія 
Миколаївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
кандидат 
економічних наук, 
доцент, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Атестат доцента 12ДЦ 
032243, виданий 

26.09.2012

12 Платіжні системи Львівська комерційна академія; 
спеціальність – фінанси і кредит, 
кваліфікація – економіст. 
Диплом KД № 900067 від 27.06.1998 
р.
Кандидат економічних наук, 2008 р.
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит
Тема дисертації: «Власний капітал 
банку та проблеми капіталізації 
банківської системи України».
Диплом від 12.11.2008р. ДК №049396
Доцент кафедри фінансів зі 
спеціальності «Гроші, фінанси і 
кредит»
Атестат від 26.09.2012р. 
(протокол №5/02-Д) 12ДЦ №032243

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 1, 2, 3, 13,15, 16



п.1
1. TkachukN. N., SenyshchP. M. 
Theoreticalaspectsofthestabilityoftheban
kingsystemfromthepositionofsystemands
ynergeticapproaches. Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії 
та практики. 2019. №3. С. 36-44 (0,92 
д.а.), (особистий внесок автора 0,5 
д.а.). WebofScience.
п.2
1. Ткачук Н. М. Дослідження 
банківської системи з позицій 
синергетичної методології 
Університетські наукові записки. 
2018. №66.  С. 281-290. (фахове 
видання)
2. Ткачук Н. M.  Відкритість і 
нелінійність як передумови 
самоорганізаційних процесів у 
банківській системі.  Міжнародний 
науковий журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки".  2019.  №1(21).  
C.68-74. doi.org/10.25313/2520-2294-
2019-1-4618.
3. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти та 
особливості самоорганізації 
банківської системи з позиції 
ентропійного підходу. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія Економіка. 2019. 
Т.24.  №3(76). С. 190-193. (0,61 д.а.). 
4. Tkachuk N. M. Evolution research on 
the banking system on the positions of 
compatibility, dynamicity and self-
organization.Technology audit and 
production reserves. 2019.№1/5 (45).  
P. 4-9. DOI: 10.15587/2312-
8372.2019.155927. 
5. TkachukN. M., Kudelsky V. E. 
Corporatization as a prerequisite for the 
formation and development of an 
integrated economy. International 
Journal of Innovative Technologies in 
Economy. RSGlobalSp. zO.O., Poland. 
2020. №5(32). (внесок автора 0,5 д.а.) 
DOI: 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/
30122020/7332 
6. Tkachuk N. M.Entropy-informational 
approach to analysis of self-organization 
of banking system. EUREKA: Social and 
Humanities. 2019. №3.  Р. 44-50. DOI: 
10.21303/2504-5571.2019.00919 (0,72 
д.а.).
п.3
1. Методика та організація  наукових 
досліджень: навч. посіб. [О. П. 
Кириленко, В. В, Письменний, Н. М. 
Ткачук та ін.] ; за ред.. О. П. 
Кириленко. Тернопіль :  Видавн.-
поліграф. центр ТНЕУ «Економічна 
думка», 2012. 196с. (с. 43-60)
(особистий внесок автора 0,9 д.а.)
2. Фінанси зарубіжних країн: Навч. 
посібник [Кириленко О. П., Кізима Т. 
О., Горин В. П. та ін.]; за ред.О. П. 
Кириленко.  Тернопіль: Економічна 
думка, 2013.  420 с. (с.295-323)
(особистий внесок автора 1,4 д.а.)
3. Державний кредит : навчальний 
посібник Лубкей Н.П., Ткачук Н.М.,
Горин В. П., Карапетян О. М. 
Тернопіль: видавництво «Наукова 
думка», 2012.  147с. ( с. 17-31, 47-59, 
105-112)(особистий внесок автора 2,3 
д.а.)
п.13 
1.Платіжні системи. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, Т.А. Самарічева]. 
– Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 35 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
2.Банківськасистема. 
Методичнірекомендаціїдовиконаннят
азахистукурсовоїроботизнавчальноїд
исципліни «Банківськасистема» 
дляпідготовкинапершомуосвітньомур
івніздобувачіввищоїосвітиступенябак
алавразаспеціальністю072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
3. Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 



управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2019. – 40 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 10 березня 2020 року, 
протокол №9.
4.Гроші і кредит. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Гроші і кредит» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук, А. В. 
Крушинська]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права, 2020. – 34 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права 2 жовтня 2019 
року, протокол №2. 
5. Фінанси підприємств. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 55 с.Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
6.Фінансовий аналіз підприємства. 
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Фінансовий 
аналіз підприємства» для підготовки 
на першому освітньому рівні  
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 49 с.
 Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 10 
березня 2020 року, протокол №9.
7. Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
Ткачук]. – Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова, 2020. – 42 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова 29 вересня 2020 року, 
протокол №2.
8. Фінансовий ринок. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Фінансовий ринок» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 45 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 29 
вересня 2020 року, протокол №2.
9. Банківські операції. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Платіжні системи» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні  здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування / 
[розр. Н. М. Ткачук]. – 
Хмельницький: Хмельницький 
університет управління та права імені 
Леоніда Юзькова, 2020. – 40 с.
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 27 
жовтня 2020 року, протокол №3.
п.15
1.Ткачук Н. М.  Вовчак О. Д. 
Синергетичний підхід  в дослідженні 



процесів консолідації банків. 
International Scientific Conference 
Anti-Crisis Management: State, Region, 
Enterprise: Conference Proceedings, 
Part III, November 17th, 2017. Le mans, 
France: Baltija Publishing. 176p. P. 125-
127.
2, ТкачукН. М. 
Синергетичнатеоріяякосноваконсолід
аційнихпроцесівбанків.Фінансово-
кредитний механізм активізації 
інвестиційного процесу: зб. 
матеріалів III Міжнар. наук.-практ. 
конф., 10.11. 2017р., Київ [Електроний 
ресурс]. К. : КНЕУ. 2017.  551 с. С. 542-
545.
3. Ткачук Н. М. Концептуальні 
підходи визначення теоретичної 
сутності теорії грошей. Треті 
всеукраїнські наукові читання пам’яті 
С. І. Юрія: збірник наук. Праць.  За 
ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. (м. 
Тернопіль, 28.11.2017р.). Тернопіль: 
Осадца Ю. В., 2017. 205с. С. 121-125.
4. Ткачук Н. М. Консолідація банків у 
забезпеченні інтеграційного розвитку 
економіки держави. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації : збірник тез III 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09. 2017р.); за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 294с. С. 240-243.
5. Ткачук Н. М. Економічна 
синергетика як інструмент пізнання 
трансформаційних процесів 
банківської системи.Глобальні та 
регіональні аспекти інноваційного 
розвитку економіки:збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференціїмолодих 
вчених (Одеса, 23.03.2018 р.). Одеса: 
ОНЕУ, 2018. 168 с. С. 184-187.
6. Ткачук Н. М. Синергетичний 
підхід: теоретична сутність і 
особливості використання в 
дослідженні консолідаційних 
процесів. ХХІ щорічна звітна наукова 
конференція науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів Хмельницького 
університету управління та права 
«Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави», (м. 
Хмельницький, 24.03.2018 р.). 
Хмельницький : ХУУП, 2018.  С. 
7. Ткачук Н. М. Особливості 
ідентифікації банківської системи як 
складної економічної системи. 
Фінансові механізми інноваційного 
економічного розвитку України в 
умовах євроінтеграції [Текст]: 
матеріали ІІ науково-практичної 
конференції, (м. Київ, 31.05. 2018 р.) 
Київський університет імені Бориса 
Грінченка. Київ, 2018. 281с. С. 241-
245.
8. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти 
консолідаційних процесів банків. 
Глобальні проблеми економіки та 
фінансів: збірник тез наукових праць 
XI Міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ-Прага-Відень, 
31.05.2018 р.) ГО «Фінансово-
економічна наукова рада», 2018. 52 с. 
С. 7-10. Синергетична методологія: 
сутність і необхідність застосування в 
наукових дослідженнях. Соціально-
економічні проблеми сучасності: 
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції, м. 
Маріуполь, 15.06.2018р. – Маріуполь, 
2018.  С. 310-315.
9. Ткачук Н. М. Складність, 
нелінійність та динамічність як 
основні ознаки сучасної банківської 
системи.Європейська інтеграція: 
історичний досвід та економічні 
перспективи:матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 26.10.2018 р.)  
відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. 
Якубовський. Одеса : ОНУ імені І. І. 
Мечникова, 2018.  С. 73-78;
10. Ткачук Н. М. Хаос як рушійна 
сила самоорганізаційних процесів 
банківської системи. Розвиток 
банківських систем світу в умовах 
глобалізації фінансових ринків : 
матеріали XII Міжнародної науково-
практичної конференції (09.11.2018 
року, м. Черкаси)Черкаський інститут 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». Черкаси, 2018. С. 286-289.
11. Ткачук Н. М. Закономірності 
функціонування банківської системи  
з позицій синергетичної методології. 
Сучасний рух науки: тези доп. VI 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, 04-05.04. 2019 
р. Дніпро, 2019. 1395 с. C. 1182-1185. 
(0,17 д.а.).
12.Ткачук Н. М. Управління стійкістю 
банківської системи з позицій 
синергетичного підходу. Фінансово-
кредитна система України в умовах 
інтеграційних і глобалізацій них 
процесів : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
студентів та аспірантів, м. Черкаси, 
11.04.2019 р.ЧННІ ДВНЗ 
«Університет банківської справи».  
Черкаси, 2019. 431 c. С. 95-98. (0,20 
д.а.).
13. Ткачук Н. М. і Вовчак О. Д. 
Самоорганізація як теоретична 
основа консолідації банків. «Science 



progress in European countries: new 
concepts and modern solutions»: 
Papers of the 6th International 
Scientific Conference. April 19, 2019, 
Stuttgart, Germany. 427 p. Р. 265-271. 
(0,30 д.а.)
14. Ткачук Н. М. Особливості 
управління банківською системою в 
умовах нелінійності та динамічності. 
Економіка і управління в умовах 
глобалізації: матеріали VІІІ 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (15.05.2019 р.)  
М-во освіти і науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського. 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. 467 с. С. 
138-140. (0,17 д.а.).
15. Ткачук Н. М. Ентропійна умова 
самоорганізаціних процесів у 
банківській системі.Статистичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами XIX Міжнародна наук.-
практ. конф., 23.05.2019р.   
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 257 с. 112-115.  (0,20 
д.а.).
16. Ткачук Н. М. Ентропійно-
інформаційна природа сучасної 
банківської системи. Тенденції та 
перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах 
глобальних викликів і 
загроз.Матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів 20.05.2019 р. Львів, 2019.  
220 с. С. 69-71. (0,14 д.а.).
17. Ткачук Н. М. Еволюційна 
економіка та її вплив на 
функціонування банківської системи. 
Трансформація фінансово-кредитних 
відносин в умовах цифрової 
економіки: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції (Одеса 20-
21.04.2017р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. 243 
с. C. 52-57. (0,24 д.а.).
18. Ткачук Н. М. Корпоративна 
сутність консолідаційних процесів у 
банківському секторі. IV Міжнародна 
науково-практична Інтернет-
конференція «Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації», 
20.09.2019р. ХУУП. (0,17 д.а.).
19. Ткачук Н.М. Консолідація як 
вектор розвитку банківської системи 
збірник матеріалів ХIII Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових 
ринків» (Київ, 25.10.2019р.) ДВНЗ 
«Університет банківської справи. 
(0,16 д.а.).
п.16
З 2018р. є членом Хмельницької 
обласної організації Спілки 
економістів України, спеціальність 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, посвідчення №156

362655 Піхняк Тетяна 
Андріївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом спеціаліста, 
Хмельницький 

приватний інститут 
бізнесу, рік закінчення: 

2003, спеціальність: 
050106 Облiк i аудит, 

Диплом магістра, 
Тернопільська академія 
народного господарства, 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 050106 
Облiк i аудит, Диплом 

кандидата наук ДK 
010857, виданий 

25.01.2013

16 Економіка підприємства Тернопільська академія народного 
господарства ; спеціальність – облік і 
аудит, кваліфікація - магістр з обліку 
і аудиту. 
ДипломTE № 28195083 від 
20.07.2005 р.
Кандидат економічних наук         
Спеціальність 08.00.03  «Економіка 
та управління національним 
господарством».¬
Тема дисертації: «Організаційно – 
економічний механізм державного 
управління малим підприємництвом 
в Україні»
Диплом ДК № 010857
від 25.01.2013 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п.2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18
п.2
1.Myroslava Bublyk, Tetiana Pihniak. 
Administrative efficiency analysis 
ofinternational economic 
activity.Economics. Ecology. Socium, 
Vol. 4, No.4, 2020. Pp.55-63.                                                                                                                                                                                                                                     
2. ПіхнякТ. А. 
Бухгалтерськийбаланспідприємствая
косновнеджерелоінформаціїдляприй
няттяуправлінськихрішень. 
ВісникХмельницькогонаціональногоу
ніверситету.  2018.  № 6. С.103-106.
3.ПіхнякТ. А. 
Дослідженнясутіфінансово-
економічноїбезпекипідприємства.    
Міжнародний науково-практичний 
журнал «Сталий розвиток 
економіки». 2018.  № 1. С. 86 - 90. 
4.Піхняк Т. А. Бухгалтерський баланс 
підприємства та методичні засади 
його аналізу. Вісник ХНУ.  2018. № 3. 
С. 65-69.
5.Піхняк Т. А. Прямі іноземні 
інвестиції як запорука стабільності 
розвитку економіки України. 
Міжнародний науковий журнал 
«Економічний  дискурс».  2017.  № 1. 
С. 145 – 152.                                              
6.Піхняк Т. А. Механізм управління 
фінансовою безпекою підприємства. 
Міжнародний науково-практичний 
журнал «Сталий розвиток 
економіки». 2016. № 3.  С. 109 - 113.
 7.Піхняк Т. А. Гармонізація обліку 
власного капіталу в контексті 
переходу на міжнародні стандарти. 



Вісник ХНУ. Серія «Економічні 
науки».  № 6. 2019. С. 145-151.
п.3
1.Г. І. Башнянин, О. Ю. Носов, І. Є. 
Труш, Т. А. Піхняк. Кредитне 
стимулювання економіки України: 
монографія. Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2015. 
210 с.
2.Г. І. Башнянин, М. Г. Москва, М. Я. 
Вірт, Т. А. Піхняк, О. П. Буряк. 
Державне управління малим 
підприємництвом  у 
трансформаційній економіці України 
: монографія . Львів: ЛІГА-ПРЕС, 
2014. 170 с.
п.5
Міжнародна програма підвищення 
кваліфікації та міжнародне 
стажуванні для освітян. Польща -  
Італія. (Краківська Академія ім. 
Анджея Фрича Моджевського, 
Ягелонський університет, Колегіум 
Магус, Університет м. Флоренція), з 
метою ознайомлення із діяльністю 
європейських університетів, 
прослуховування навчально – 
демонстраційних курсів від 
провідних польських, італійських та 
українських фахівців за напрямом : 
«Інноваційні методи викладання: 
новітнє в європейській освітній 
практиці»,  17-23.12.2018 р., 
сертифікат -   108 год.
2.Науково-педагогічне стажування у 
Вищій школі бізнесу  на тему: 
Інноваційні освітні технології: 
європейський досвід та його 
впровадження у підготовку фахівців з 
економіки та управління. Островець, 
Польща. 20-31 січня 2020 
р.,сертифікат –  150 год.
п.8
1. Виконавець розділу ІІ НДР  ХКТЕІ: 
«Соціально-економічний розвиток 
України в умовах входження в 
європейський економічний простір». 
Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут .  
(Завершена у червні 2015 р.).
2. Виконавець НДР ХКТЕІ: 
«Особливості функціонування та 
розвитку ОСББ в площині обліку, 
фінансів, права» (ДР 0016U008638). 
(Завершена у червні 2019 р.).    
п.10
-з 07.05.2008р. -  завідувач заочного 
відділення (наказ №36-ОСП від 
07.05.2008 р.);
-з 03.09.2012 р. - декан факультету 
заочної освіти (наказ №92-ОСП від 
31.08.2012 р); 
-з 01.03.2013 р. – начальник 
навчально-наукового центру (наказ 
№ 19-ОСП від 01.03.2013 р.);
-з вересня 2013 р.- завідувач кафедри 
фінансів (наказ №85-ОСП від 
06.09.2013 р.); 
-з 01.09.2014 – 2016 р. - завідувач 
кафедри фінансів, обліку та аудиту.
п.11
1. Офіційний опонент спеціалізованої 
вченої ради Львівського торговельно-
економічного університету Д 
35.840.01.; Клепанчук Ольга Юріївна, 
тема дисертації: «Податкове 
регулювання малого бізнесу в 
трансформаційній економіці 
України» : автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата  економічних наук»,                          
01.03. 2017р.
2. Офіційний опонент спеціалізованої 
вченої ради Львівського торговельно-
економічного університету Д 
35.840.01.; Мороз Світлана 
Геннадіївна, тема дисертації: 
«Регуляторна політика розвитку 
малого підприємництва в Україні»: 
автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата  
економічних наук»,   01.07. 2019 р.
п.13
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
1. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Економіка 
підприємства»для студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхуванняСхвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 29.09.2020р., 
протокол № 2.
2. Місцеві фінанси: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни до семінарських занять і 
самостійної роботи студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
Я.Г.Бучковська, Т. А. Піхняк.  
Хмельницький: ХУУП, 2020. 37 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 29.09.2020 р., протокол 
№ 2.
Погоджено методичною радою 
університету 22.10.2020 р., протокол 
№ 2.
3.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Податкова 
система» студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
В.П.Синчак, Т.А. Піхняк.  
Хмельницький: ХУУП, 2020.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 



страхування 27.10.2020 р., протокол 
№ 3.
Погоджено методичною радою 
університету 20.11.2020 р., протокол 
№ 3.
071 Облік і оподаткування:
1. Методичні рекомендації до 
виконання курсових робіт з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня  
вищої освіти бакалавр,  галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування,  спеціалізації Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування.Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019р.  
44 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» 
для здобувачів ступеня вищої освіти 
«бакалавр», галузі знань   07 
Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019 
р.139 с.
3. Методичні рекомендації до 
виконання практичних завдань з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький.  
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019 р. 
34 с.
4. Методичні рекомендації до 
виконання семінарських занять з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький.  
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019 р. 
15 с.
5.Методичні рекомендації до 
виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький.  
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019 р. 
37 с.
6.Методичні рекомендації до 
виконання  тестових завдань з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький.  
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019 р. 
22 с.
7. Конспект лекцій з дисципліни 
«Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами» для 
здобувачів ступеня вищої освіти 
«бакалавр», галузі знань                           
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2020 р. 
91 с.
8. Методичні рекомендації до 
виконання практичних завдань з 
дисципліни «Облік і фінансова 
звітність за міжнародними 
стандартами» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький.  
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2020 р. 
25 с.
9. Методичні рекомендації до 
виконання семінарських занять з 
дисципліни «Облік і фінансова 
звітність за міжнародними 
стандартами» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2020 р. 
18 с.
10. Методичні рекомендації до 
виконання  самостійної роботи з 
дисципліни «Облік і фінансова 
звітність за міжнародними 
стандартами» для здобувачів ступеня 



вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2020 р. 
27 с.
11. Тестові завдання з дисципліни 
«Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами» для 
здобувачів ступеня вищої освіти 
«бакалавр», галузі знань                               
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2020 р. 
27 с.
12. Конспект лекцій з дисципліни 
«Моделювання фінансово – 
господарської діяльності 
підприємств» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2020 
р.164 с.
13. Методичні рекомендації до 
виконання практичних завдань з 
дисципліни «Моделювання 
фінансово – господарської діяльності 
підприємств» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ.  2020 р. 
25 с.
14. Методичні рекомендації до 
виконання семінарських занять з 
дисципліни «Моделювання 
фінансово – господарської діяльності 
підприємств» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ.2020 р. 
26 с.
15. Методичні рекомендації до 
виконання  самостійної роботи з 
дисципліни «Моделювання 
фінансово – господарської діяльності 
підприємств» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький.  
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2020 
р.28 с.
п.15
1 Т. А. Піхняк. Фінансова звітність 
підприємства в контексті 
національних та міжнародних 
стандартів.Бухгалтерський облік, 
оподаткування, аналіз і аудит: 
сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку: І Міжнародна 
науково-практична конференція 
(м.Чернігів, 11.12.2015р.) Чернігів: 
Черніг.нац. технол.ун-т, 2015.  С.100-
101.
2. Т. А. Піхняк. Звітність за 
міжнародними стандартами: новації 
у формуванні балансу при складанні 
звітності.Матеріали VІІ Міжнародної 
науково-практичної інтернет- 
конференції «Сучасні економічні 
системи: стан та перспективи 
розвитку», 16-17.05.  2016 р. С.322-
326.  
3. Т. А. Піхняк. 
ПорівняльнахарактеристикаП(С)БО 
15 «Дохід» 
таміжнароднихстандартівобліку, 
звітності.Іnternational Scientific 
Conference Economy and Society: 
modern foundation for human 
development: Conference Proceedings, 
Part 2, October 31, 2016, Leipzig, 
Germany: Baltija Publishing.  С.177-
180.
4. Т. А. Піхняк. 
Окреміаспектиміжнародноїпрактики
складаннятаподаннябалансупідприє
мства.Збірниктездоповідейінтернет-
конференції 
«Актуальніпроблемисьогоденняусфер
іфінансів, облікутааудиту». 24-
25.05.2016 р.  Хмельницький : ХКТЕІ, 
2016. С.289-294.
5. Т. А. Піхняк. 
Теоретичніпідходидовизначеннядефі
ніції «операційнівитрати». 
ЗбірниктездоповідейII-
їВсеукраїнськоїнауково-
практичноїінтернет-конференції 
«Актуальніпроблемисьогоденняусфер
іфінансів, облікутааудиту». 24-
25.05.2017 р.  Хмельницький : ХКТЕІ, 
2017. С. 124-126.
6. Т. А. Піхняк. 
Поточнізобов’язанняякоб’єктекономі



чногоаналізу.ЗбірниктездоповідейII-
їВсеукраїнськоїнауково-
практичноїінтернет-конференції 
«Актуальніпроблемисьогоденняусфер
іфінансів, облікутааудиту». 24-
25.05.2017р.  Хмельницький : ХКТЕІ, 
2017. С. 121- 124.
7. Т. А. Піхняк. 
Системагрейдуванняякоднаізсучасни
хформоплатипраціпрацівників.Тезид
оповідейІVМіжнародноїнауково-
практичноїконференції 
«Фінансовіаспектирозвиткудержави, 
регіонів, тасуб'єктівгосподарювання: 
сучаснийстантаперспективи», 16-
17.05.2017 р.  Одеса, с.156-160.
8. Т. А. Піхняк. Фінансова звітність та 
її значення у діяльності ОСББ. Тези 
доповідей Міжнародної  науково-
практичної інтернет-конференції, 
присвяченої 57- й річниці ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки та торгівлі» 
«Обліково – аналітичне забезпечення 
управління підприємством:проблеми 
теорії та практики», 21-22.05.2018 р. 
Полтава : ПУЕТ, 2018. С.104-108.
9.  Т. А. Піхняк. Історичні етапи 
формування бухгалтерського балансу 
підприємств. Творчий пошук молоді 
– курс на ефективність : матеріали ІХ 
міжнар. науково-практ. інтернет-
конференції.  Хмельницький, 2018. 
С.231-233.
10.  Т. А. Піхняк. Інвестування в 
основні засоби як один з чинників 
зростання ефективності їх 
використання.Матеріали V 
Всеукраїнської науково – практичної 
інтернет – конференції «Розвиток 
України та її регіонів: реалії і 
перспективи». 18.10.2019 р.                             
м. Хмельницький, Хмельницький 
торговельно – економічний коледж 
КНТЕУ. С. 27-32.
11. Т. А. Піхняк. Аналіз власного 
капіталу та інформаційних джерел 
його забезпечення.Матеріали IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації».м. Хмельницький, 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, 20.09. 
2019 р. С.215-218.
12. T. Pikhniak. Legal and regulatory 
bases for accounting for equity: an 
analytical aspect. Innovative 
Educational Technologies: European 
Experience and its Application in 
Training in Economics and 
Management. Training.  Poland: 
WSBiP, 2020. Р.65-69.
13. T. Pikhniak. Improvement of 
analytical process of settlements with 
buyers and customers. Information, its 
impact on social and technical 
processes. Abstracts of VIII 
International Scientific and Practical 
Conference. SH SCW "NEW ROUTE" 
Haifa, Israel. 2020. Pp. 79-82. URL: 
http://isg-konf.com.
14. Т. А. Піхняк. 
Оптимізаціявитратопераційноїдіяльн
ості – 
якодинізнапрямівпокращенняфінанс
овогорезультатупідприємства. 
МатеріалиІІІВсеукраїнськоїнауково-
практичноїінтернет – конференції 
«Фінансово-економічнетаобліково-
аналітичнезабезпеченнявуправліннід
іяльністюсуб’єктівгосподарюваннявко
нтекстіінноваційногорозвитку». 
20.04.2020 р., м. Хмельницький, 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. С.57-62.
15. Піхняк Т. А., Ємець М. О. 
Адаптація фінансової звітності у 
частині власного капіталу за 
національними стандартами до вимог 
міжнародних стандартів. Матеріали 
ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет – конференції 
«Фінансово-економічне та обліково-
аналітичне забезпечення в управлінні 
діяльністю суб’єктів господарювання 
в контексті інноваційного розвитку». 
м. Хмельницький. ХТЕК КНТЕУ. 
20.04.2020. С.62-66.
п.16
Член Ради незалежних бухгалтерів та 
аудиторів України (з листопада 2018 
р.). Посвідчення МГО «РНБА»
п.17
2008-2019 рр. – 
бухгалтерБлагодійного 
Фонду«Кооперативна освіта» 
Хмельницького кооперативного 
торговельно – економічного 
інституту
п.18
ТОВ «Профбухсервіс», безоплатне 
наукове консультування з питань 
застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності 
суб’єктами господарювання,   з 2019 
р. по даний час.Договір №10 від 
10.09.2019 р.

264447 Подолянчук Ольга 
Володимирівна

Старший викладач 
кафедри 
мовознавства, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом бакалавра, 
Національний 

педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, 

рік закінчення: 2010, 
спеціальність: 030508 

Філологія, Диплом 
магістра, Національний 

педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, 

рік закінчення: 2012, 

2 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова; 
спеціальність - українська мова та 
література, кваліфікація - викладач 
української мови та літератури; 
вчитель зарубіжної літератури; 
практичний психолог. 
Диплом KB № 41966644 від 
09.02.2012 р.

Відповідність кадровим вимогам 



спеціальність: 030501 
Українська мова та 

література

Ліцензійних умов:
п. 2, 9, 11, 13, 14, 17
п.2
1. Подолянчук О. Фонетичні риси 
ідіостилю Г.Хоткевича на прикладі 
творів «Потомок Довбушів», 
«Чарівна палиця», «Блуд», «За 
Юріштаном».  Наукові записки 
Національного університету 
«Острозька академія»: збірник 
наукових праць. Серія «Філологічна». 
Випуск 51. м. Остріг, 2015р. С.290-292.
2. Подолянчук О. Гуцульська 
діалектна лексика прозових творів 
Гната Хоткевича. Наукові записки 
Бердянського державного 
педагогічного ун-ту. Бердянськ: ФОП 
Ткачук О.В., 2015. Вип.VI.  С.111-118.
3. Подолянчук О. Діалект як джерело 
формування ідіостилю Г.Хоткевича: 
лінгвальний феномен і лінгвістична 
проблема. Діалект як джерело 
формування ідіостилю Г.Хоткевича: 
лінгвальний феномен і лінгвістична 
проблема. Збірник наукових праць 
молодих вчених Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. 
Вип.6.  Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана 
Огієнка, 2015р. С.82-84.
4. Подолянчук О. Класифікація 
лексем прозових творів Г.Хоткевича. 
Науковий вісник «Філологічний 
дискурс». Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія. №2. 2018. С. 
213 – 217.
5. Подолянчук О. Особливості 
епістолярного стилю 
Г.Хоткевича.ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 
Науковий вісник «Германська 
філологія». №3. С.321 – 325.
6. Подолянчук О.В. Класифікація 
лексем прозових творів Г.Хоткевича. 
Науковий вісник «Філологічний 
дискурс». Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія. №2.2018. С. 213 
– 217.
7. Подолянчук О.В. Мовознавчі 
аспекти творчості Хоткевича. 
Науковий вісник «Філологічний 
дискурс». Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія. №3. 2019. 
Вип.9. С. 227-236.
8.  Мова драматичних творів як засіб 
само ідентифікації ідіостилю 
Г.Хоткевича. Наукові записки ВДПУ 
ім.. М.Коцюбинського. Серія 
Флологічна, 2019, Вип.29. С.44-51
п.9
Член журі конкурсу «Мала академія 
наук України», секція 
«Мовознавство» (2018, 2019рр.)
Наказ Департаменту освіти і науки 
Хмельницької облдержадміністрації 
від 14.01.2016 № 18-од «Про 
затвердження складу журі ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Хмельницького 
територіального відділення Малої 
академії наук України».
п.11
Член Атестаційної комісії щодо 
володіння українською мовою 
державними службовцями.
п.13
1. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
(1,1др.арк.)
2. Робоча програма з навчальної 
дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування (0,95др.арк.)
Ухвалено кафедрою мовознавства 
Протокол № 5 від 04.12.2017 р. 
Схвалено методичною радою 
університету Протокол  №6 від 27.01. 
2017р. Затверджено Вченою радою 
університету. Протокол №10 від 
30.01.2017 р.
3. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 232 Соціальна робота 
(1,1 др.арк.)
4. Робоча програма  з навчальної 
дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 232 
Соціальна робота (0,9др.арк.)
Ухвалено кафедрою мовознавства 
Протокол № 8 від 02.04.2018 р. 
Затверджено Вченою радою 
університету. Протокол  № 11 від 
14.05 2018 р.
5. Сучасна українська мова у 
публічному управлінні та 
адмініструванні: програма 
короткотермінового семінару. Розр. 
Савицький В.Т., Ковтун І.Б. Горячок 
І.В., Подолянчук О.В. Хмельницький, 
2018.
Схвалено кафедрою мовознавства 



04.12. 2017р., протокол № 5. 
Погоджено методичною радою 
університету 20.12.2017 р., протокол 
№ 4. Затверджено вченою радою 
університету 20.02.2018р.
6. Сучасна українська мова в 
публічному управлінні та 
адмініструванні: професійна 
програма підвищення кваліфікації / 
Розр. Савицький В.Т., Ковтун І.Б. 
Горячок І.В., Подолянчук О.В. 
Хмельницький, 2018. 
Схвалено кафедрою публічного 
управління та адміністрування 
18.12.2017 р., протокол № 7.
Схвалено кафедрою мовознавства 
04.12. 2017 р., протокол № 5. 
Погоджено методичною радою 
університету 20.12.2017 р., протокол 
№ 4. Затверджено вченою радою 
університету 20.02.2018р.
п.14
Підготовка студентки 2-го  курсу 
Йолтуховської Анастасії (І місце на 
обласному етапі) до XIХ 
Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика
Підготовка студентки 2-го  курсу 
Данильчук Валерії (ІІ місце на 
обласному етапі) до IХ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу  
ім.Т.Шевченка
ХХ Міжнародний конкурс з 
української мови ім. П.Яцика
І етап - 2 (1місце), 3 (2місце), 3(3 
місце);
ІІ етап - 4 (3 місце)
ІІІ (обласний етап) - 3(3 місце)
Х Міжнародний мовно-літературний 
конкурс ім. Т. Шевченка
І етап - 3 (1місце), 3 (2місце), 3 
(3місце);
ІІ етап - 3 (1, 2, 3 місця);
ІІІ (обласний)етап- 3 (1, 2, 3 місця);
ІV етап - 2 (3 м., диплом ІІІ ступеня).
Член журі Малої академії наук
Наказ Департаменту освіти і науки 
Хмельницької облдержадміністрації 
від 14.01.2016 № 18-од «Про 
затвердження складу журі ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Хмельницького 
територіального відділення Малої 
академії наук України»
Член журі XVIII Міжнародного 
конкурсу ім. П.Яцика (ІІ етап), 2018р.
Член журі XVIII Міжнародного 
конкурсу ім. П.Яцика (І етап), 2019р.
п.17
26.09.11р. Призначена на посаду 
вчителя української мови та 
літератури НВК №10 за сумісницвом 
м. Хмельницького
Наказ №93-к від 26.09.11р.
21.03.12р. Встановлено 
кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 
другої кваліфікаційної категорії» 
Наказ №234 від 21.03.12р.
06.09.2017р. Призначена 
виконувачем обов’язків старшого 
викладача кафедри мовознавства 
(наказ №505-к від 05.09.17р.) 
12.012.2017р. Обрана вченою радою 
на посаду старшого викладача 
кафедри мовознавства (наказ №786-к 
від 12.12.17р.)219792 Самарічева Тетяна 

Анатоліївна
Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхуванн, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Хмельницький 

університет управління та 
права, рік закінчення: 

2010, спеціальність: 
000007 
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 від 23.04.2019 р.
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1. Самарічева Т. А. Синчак В. П.  
Особливості формування податкового 
кредиту з ПДВ в операційній 
діяльності молокопереробних 
підприємств. Теоретичні та практичні 
аспекти розвитку підприємництва в 
Україні. Під ред. д.е.н., професора 
О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 
«Сочінський», 2017.  260 с.  С. 156-
162. 
2. Самарічева Т. А. Механізм дії 
податку на додану вартість та його 
вплив на інвестиційний розвиток 
молокопереробних підприємств. 
Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці : монографія. за заг. ред. 
д.е.н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП, 2017.   373 с. 
С. 285-295.
3.Синчак В. П., Самарічева Т. А. 
Податок на додану вартість у 
системах ціноутворення й 
оподаткування молокопереробних 
підприємств: монографія. 
Хмельницький : ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 180 с.
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Керівник відділу навчально-
методичного забезпечення ХУУП 
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Наказ № 661-к від 06.10. 2020 р.
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1. Міжнародні валютно-кредитні 
відносини: навчально-методичні 
матеріали для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання. 
Хмельницький: ХУУП, 2019.  33 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
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Погоджено Методичною радою 
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2. Фінанси країн ЄС: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
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здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання. Хмельницький: ХУУП, 
2020.  35 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 2 від 
29.09.2020 р. 
Погоджено Методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 22.10. 
2020 р.
3. Платіжні системи: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання [розр. Н.М. Ткачук, Т. А. 
Самарічева].Хмельницький: ХУУП, 
2020. 41 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 2 від 
29.09.2020 р. 
Погоджено Методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 
22.10.2020 р.
4.  Методичні рекомендації до 
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«Макроекономіка» здобувачами 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування, 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
Т.А. Самарічева]. Хмельницький: 
ХУУП, 2020. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 27 жовтня 
2020 року, протокол № 3. Погоджено 
методичною радою університету 20 
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п.14
Співкерівництво студентським 
науковим гуртком «Актуальні 
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комунікацій у механізмі 
відшкодування ПДВ 
молокопереробним підприємствам в 
умовах євроінтеграційних процесів. 
Сучасні  суспільні  комунікації:  
проблеми,  пріоритети та 
першочергові  завдання  в  
євроінтеграційних  процесах: 
Матеріали міжнар. наук.‐практич. 
конфер. (м.  Хелм, Польща, 27.11. 
2015  р.): україномовний варіант. За  
заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. 
Радченка Хелм : Вид‐во ВШМВСК, 
2016. 158 с. С. 119-124.
2. Самарічева Т. А. Проблеми 
відшкодування ПДВ при формуванні 
цін на молочну продукцію. Аспекти 
стабільного розвитку економіки в 
умовах ринкових відносин: матеріали 
Х Міжнар. наук.‐практич. конфер., м. 
Умань, 21-22.04.2016 р. : в 2 ч.  Умань: 
Видавець «Сочінський М. М.», 2016.  
Ч. 2.  відп. ред. Непочатенко О. О.  
2016. 172 с. С. 84-85.
3. Самарічева Т. А. Додана вартість як 
показник фінансової безпеки 
молокопереробних підприємств. 
Сучасні проблеми фінансового 
моніторингу: Збірник матеріалів V 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (08-09.12.2016 р.).  Х.: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 
2016.  236 с.  С. 128-130.
4. Самарічева Т. А. Місце податкового 
зобов’язання з ПДВ у формуванні 
ціни на молокопродукти. Eurasian 
Academic Research Journal. 2017. № 6 
(12). С. 109-115.
5. Самарічева Т. А. Деякі проблеми 
формування сировинної бази 
молокопереробних підприємств. 
"Інноваційний потенціал сучасної 
економічної науки": матеріали 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції економічного 
спрямування. Тернопіль, 2017. 148 с.  
С. 92-95.
6. Самарічева Т. А. Особливості 
механізму нарахування ПДВ в умовах 
податкових новацій. Стратегічні 



напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації: збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09.2017 р.) ; за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В. П.  Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 294 с. С. 211-212.
7. Самарічева Т. А. Роль механізму дії 
ПДВ у активізації інвестиційної 
діяльності молокопереробних 
підприємств.  Фінансово-кредитний 
механізм активізації інвестиційного 
процесу: зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 10.11. 2017 р., Київ 
[Електронний ресурс]. Київ: КНЕУ, 
2017. 542 с. С. 391-394.
8. Синчак В. П. Самарічева Т. А. 
Фінансове стимулювання 
виробництва молока в Україні: стан і 
напрями.  Європейський вектор 
розвитку бухгалтерського обліку, 
фінансів та оподаткування в 
аграрному секторі економіки: 
матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (07.12.2018 р., м. Київ) / Відпов. 
за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ 
«ІАЕ», 2018. 220 с.  С. 203-206.
9. Синчак В. П., Самарічева Т. А. 
Іманентні ознаки публічної політики 
в діяльності Державної фіскальної 
служби України. Становлення та 
розвиток місцевого самоврядування в 
Україні: збірник тез VІІ 
Всеукраїнської заочної науково-
практичної конференції (м. 
Хмельницький, 07.122018 р.). 
Хмельницький: ХУУП, 2018. 167 с. 
С.16-20.
10. Самарічева Т. А. Зміна ставки 
ПДВ як інструмент державного 
регулювання вітчизняного ринку 
харчової продукції.  Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму: матеріали ІII 
міжнародної науково-практичної 
конференції (19-20.042019 року, м. 
Кам’янець-Подільський). м. 
Кам‘янець-Подільський, Подільський 
спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-
економічний коледж. 2019. 468 с. С. 
154-156.
11. Самарічева Т. А. Прогнозування 
податкових зобов’язань із 
застосуванням методу кореляційно-
регресійного аналізу.   Статистичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-
практ. конф., 23.05.2019 р.  
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019.257 с. С. 115-118.
12. Самарічева Т. А. Перспективи 
диференціювання ставки ПДВ як 
інструмента підвищення капіталізації 
підприємств молочної 
галузі.Фінансова політика 
регіонального розвитку : вітчизняний 
та зарубіжний досвід : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. З нагоди 
25-річчя заснування кафедри 
фінансів і кредиту (10-11.10. 2019 р.). 
Житомир, 2019.  340 с. С. 235-238.
13. Самарічева Т. А. Перспективи 
регуляторного впливу ПДВ на 
соціально-економічні процеси в 
державі. Збірник тез IVМіжнародної 
науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 
20.09.2019 р.); за заг. ред. д. е. н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. 
314 с.  С. 230-232.
Самарічева Т. А., Федорчук Д. А. 
Особливості організації виробництва 
нових видів продукції на 
підприємстві. Модернізація 
економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон.  Херсон: 
Видавництво ФОП Вишемирський 
В.С., 2020. С. 432-434.
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1. Самарічева Т. А. Синчак В. П.  
Особливості формування податкового 
кредиту з ПДВ в операційній 



діяльності молокопереробних 
підприємств. Теоретичні та практичні 
аспекти розвитку підприємництва в 
Україні. Під ред. д.е.н., професора 
О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 
«Сочінський», 2017.  260 с.  С. 156-
162. 
2. Самарічева Т. А. Механізм дії 
податку на додану вартість та його 
вплив на інвестиційний розвиток 
молокопереробних підприємств. 
Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці : монографія. за заг. ред. 
д.е.н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП, 2017.   373 с. 
С. 285-295.
3.Синчак В. П., Самарічева Т. А. 
Податок на додану вартість у 
системах ціноутворення й 
оподаткування молокопереробних 
підприємств: монографія. 
Хмельницький : ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 180 с.
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Наказ № 661-к від 06.10. 2020 р.
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1.Міжнародні валютно-кредитні 
відносини: навчально-методичні 
матеріали для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання. 
Хмельницький: ХУУП, 2019.  33 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 12 від 
28.05.2019 р. 
Погоджено Методичною радою 
університету. Протокол № 7 від 
20.06.2019 р.
2. Фінанси країн ЄС: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання. Хмельницький: ХУУП, 
2020.  35 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 2 від 
29.09.2020 р. 
Погоджено Методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 22.10. 
2020 р.
3. Платіжні системи: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання [розр. Н.М. Ткачук, Т. А. 
Самарічева].Хмельницький: ХУУП, 
2020. 41 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 2 від 
29.09.2020 р. 
Погоджено Методичною радою 
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000007 

Адміністративний 
менеджмент, Диплом 

кандидата наук ДK 
051865, виданий 

23.04.2019

9 Міжнародні фінансові 
організації

Хмельницький університет 
управління та права; спеціальність  - 
адміністративний менеджмент, 
кваліфікація - менеджер (управитель) 
з адміністративної діяльності. 
Диплом XM № 39601094 від 
24.06.2010р.
Кандидат економічних наук, 2019 р.
Спеціальність 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит.
Тема дис.:
«Податок на додану вартість у системі 
ціноутворення молокопереробних 
підприємств».
Диплом 
ДК № 051865
 від 23.04.2019 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 3, 10, 13, 14, 15, 16
п.3
1. Самарічева Т. А. Синчак В. П.  
Особливості формування податкового 
кредиту з ПДВ в операційній 
діяльності молокопереробних 
підприємств. Теоретичні та практичні 
аспекти розвитку підприємництва в 
Україні. Під ред. д.е.н., професора 
О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 
«Сочінський», 2017.  260 с.  С. 156-
162. 
2. Самарічева Т. А. Механізм дії 
податку на додану вартість та його 
вплив на інвестиційний розвиток 
молокопереробних підприємств. 
Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці : монографія. за заг. ред. 
д.е.н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП, 2017.   373 с. 
С. 285-295.
3.Синчак В. П., Самарічева Т. А. 
Податок на додану вартість у 
системах ціноутворення й 
оподаткування молокопереробних 
підприємств: монографія. 
Хмельницький : ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 180 с.
п.10
Керівник відділу навчально-
методичного забезпечення ХУУП 
імені Леоніда Юзькова з 07.10.2020 
р.Наказ № 661-к від 06.10. 2020 р.
п.13
1.Міжнародні валютно-кредитні 
відносини: навчально-методичні 
матеріали для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання. 
Хмельницький: ХУУП, 2019.  33 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 



фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 12 від 
28.05.2019 р. 
Погоджено Методичною радою 
університету. Протокол № 7 від 
20.06.2019 р.
2. Фінанси країн ЄС: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання. Хмельницький: ХУУП, 
2020.  35 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 2 від 
29.09.2020 р. 
Погоджено Методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 22.10. 
2020 р.
3. Платіжні системи: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання [розр. Н.М. Ткачук, Т. А. 
Самарічева].Хмельницький: ХУУП, 
2020. 41 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування Протокол № 2 від 
29.09.2020 р. 
Погоджено Методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 
22.10.2020 р.
4.  Методичні рекомендації до 
виконання та захисту курсової роботи 
з навчальної дисципліни 
«Макроекономіка» здобувачами 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування, 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
Т.А. Самарічева]. Хмельницький: 
ХУУП, 2020. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 27 жовтня 
2020 року, протокол № 3. Погоджено 
методичною радою університету 20 
листопада 2020 року, протокол № 3.
п.14
Співкерівництво студентським 
науковим гуртком «Актуальні 
проблеми функціонування та 
розвитку економіки в умовах 
ринкової нестабільності» при кафедрі 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування
п.15
1. Самарічева Т. А. Роль суспільних 
комунікацій у механізмі 
відшкодування ПДВ 
молокопереробним підприємствам в 
умовах євроінтеграційних процесів. 
Сучасні  суспільні  комунікації:  
проблеми,  пріоритети та 
першочергові  завдання  в  
євроінтеграційних  процесах: 
Матеріали міжнар. наук.‐практич. 
конфер. (м.  Хелм, Польща, 27.11. 
2015  р.): україномовний варіант. За  
заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. 
Радченка Хелм : Вид‐во ВШМВСК, 
2016. 158 с. С. 119-124.
2. Самарічева Т. А. Проблеми 
відшкодування ПДВ при формуванні 
цін на молочну продукцію. Аспекти 
стабільного розвитку економіки в 
умовах ринкових відносин: матеріали 
Х Міжнар. наук.‐практич. конфер., м. 
Умань, 21-22.04.2016 р. : в 2 ч.  Умань: 
Видавець «Сочінський М. М.», 2016.  
Ч. 2.  відп. ред. Непочатенко О. О.  
2016. 172 с. С. 84-85.
3. Самарічева Т. А. Додана вартість як 
показник фінансової безпеки 
молокопереробних підприємств. 
Сучасні проблеми фінансового 
моніторингу: Збірник матеріалів V 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (08-09.12.2016 р.).  Х.: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 
2016.  236 с.  С. 128-130.
4. Самарічева Т. А. Місце податкового 
зобов’язання з ПДВ у формуванні 
ціни на молокопродукти. Eurasian 
Academic Research Journal. 2017. № 6 
(12). С. 109-115.
5. Самарічева Т. А. Деякі проблеми 
формування сировинної бази 
молокопереробних підприємств. 
"Інноваційний потенціал сучасної 
економічної науки": матеріали 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції економічного 
спрямування. Тернопіль, 2017. 148 с.  
С. 92-95.
6. Самарічева Т. А. Особливості 
механізму нарахування ПДВ в умовах 
податкових новацій. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації: збірник тез ІІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09.2017 р.) ; за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В. П.  Хмельницький : 
ХУУП, 2017. 294 с. С. 211-212.
7. Самарічева Т. А. Роль механізму дії 
ПДВ у активізації інвестиційної 
діяльності молокопереробних 
підприємств.  Фінансово-кредитний 



механізм активізації інвестиційного 
процесу: зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 10.11. 2017 р., Київ 
[Електронний ресурс]. Київ: КНЕУ, 
2017. 542 с. С. 391-394.
8. Синчак В. П. Самарічева Т. А. 
Фінансове стимулювання 
виробництва молока в Україні: стан і 
напрями.  Європейський вектор 
розвитку бухгалтерського обліку, 
фінансів та оподаткування в 
аграрному секторі економіки: 
матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (07.12.2018 р., м. Київ) / Відпов. 
за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ 
«ІАЕ», 2018. 220 с.  С. 203-206.
9. Синчак В. П., Самарічева Т. А. 
Іманентні ознаки публічної політики 
в діяльності Державної фіскальної 
служби України. Становлення та 
розвиток місцевого самоврядування в 
Україні: збірник тез VІІ 
Всеукраїнської заочної науково-
практичної конференції (м. 
Хмельницький, 07.122018 р.). 
Хмельницький: ХУУП, 2018. 167 с. 
С.16-20.
10. Самарічева Т. А. Зміна ставки 
ПДВ як інструмент державного 
регулювання вітчизняного ринку 
харчової продукції.  Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму: матеріали ІII 
міжнародної науково-практичної 
конференції (19-20.042019 року, м. 
Кам’янець-Подільський). м. 
Кам‘янець-Подільський, Подільський 
спеціальний навчально-
реабілітаційний соціально-
економічний коледж. 2019. 468 с. С. 
154-156.
11. Самарічева Т. А. Прогнозування 
податкових зобов’язань із 
застосуванням методу кореляційно-
регресійного аналізу.   Статистичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами ХІХ Міжнародної наук.-
практ. конф., 23.05.2019 р.  
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019.257 с. С. 115-118.
12. Самарічева Т. А. Перспективи 
диференціювання ставки ПДВ як 
інструмента підвищення капіталізації 
підприємств молочної 
галузі.Фінансова політика 
регіонального розвитку : вітчизняний 
та зарубіжний досвід : матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. З нагоди 
25-річчя заснування кафедри 
фінансів і кредиту (10-11.10. 2019 р.). 
Житомир, 2019.  340 с. С. 235-238.
13. Самарічева Т. А. Перспективи 
регуляторного впливу ПДВ на 
соціально-економічні процеси в 
державі. Збірник тез IVМіжнародної 
науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 
20.09.2019 р.); за заг. ред. д. е. н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. 
314 с.  С. 230-232.
14. Самарічева Т. А., Федорчук Д. А. 
Особливості організації виробництва 
нових видів продукції на 
підприємстві. Модернізація 
економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон.  Херсон: 
Видавництво ФОП Вишемирський 
В.С., 2020. С. 432-434.
п.16
Член Громадської організації 
«Федераціяаудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України» з 
15.07.2020 р.
Довідка Вих. №03/09 від 14.09.2020 
р.

41303 Сторожук Ірина 
Петрівна

Доцент кафедри 
конституційного, 
адміністративного 
та фінансового 
права, Основне 
місце роботи

Юридичний факультет Диплом кандидата наук 
ДK 059378, виданий 
01.07.2010, Атестат 

доцента 12ДЦ 035166, 
виданий 25.04.2013

16 Фінансове право Хмельницький інститут 
регіонального управління та права; 
спеціальність – правознавство, 
кваліфікація – спеціаліст-юрист. 
Диплом AXM № 97005317 
від 26.06.1997р.
Кандидат юридичних наук
Спеціальність 12.00.07 
¬«Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне 
право».
Тема дисертації: «Організаційно-
правове забезпечення принципів 
місцевого управління»
Диплом ДК № 059378 від 01.07.2010 
р.
Доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права
Атестат 12ДЦ № 035166 від 
25.04.2013 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 2, 3, 11, 13, 14, 15,16
п.2
1. Сторожук І.П. Теоретичні аспекти 
державної податкової політики. 
Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія 
«Юридичні науки».  2017.  Випуск 6. 
Том 3. С. 20-24.
2. Сторожук І.П. Принцип 
оптимального поєднання 
централізації та децентралізації в 
місцевому управлінні. 
Університетські наукові записки.  



2018.  № 1 (65).  С. 66-78.
3. Сторожук І.П. Державна податкова 
політика як теоретико-правова 
категорія. Юридичний науковий 
електронний журнал. 2018.  № 1. С. 
133-136. URL: 
http://lsej.org.ua/1_2018/38.pdf
4. Сторожук І.П. Проблемні аспекти 
функціонування місцевого 
самоврядування в умовах фінансової 
незалежності. Університетські 
наукові записки.  2018.  № 2 (66). С. 
136-148.
5. Сторожук І.П., Кізляр В.Б. Правова 
природа поняття «інформаційні 
права» та його значення. 
Підприємництво, господарство  і 
право. 2020. №4. С.228-233. Власний 
внесок 0,3 д.а.
6. Сторожук І.П. До питання 
структурування категорії 
«інформаційне правопорушення». 
Юридичний науковий юридичний 
журнал. 2020. № 5. С.165-167.
7. Сторожук І.П. Інформаційне 
правопорушення, як підстава 
адміністративної відповідальності. 
Прикарпатський юридичний вісник. 
2020. № 3. С. (в друці, вийде 
06.11.2020р.)
п.3
1. Центральні органи виконавчої 
влади в Україні. Місцеві органи 
виконавчої влади. Поняття, предмет і 
система адміністративного права. 
Державне управління в Україні. 
Державна служба в Україні. 
Правовий статус державних 
службовців Правознавство: 
Навчальний посібник. за заг. ред. 
д.ю.н., проф. Р.І. Кондратьєва. 
Хмельницький : Видавництво 
Хмельницького інституту 
регіонального управління та права, 
2002. 376 с. (власний внесок 0,6 да.)
2. Сторожук І.П. Поняття та 
принципи місцевого управління: 
питання теорії та практики: 
монографія. Хмельницький : Вид-во 
Хмельницького університету 
управління та права, 2013.  211 с.
3. Сторожук І.П. Банківське право. 
Загальна частина: навчальний 
посібник.   Хмельницький: ХУУП, 
2017.  243с. 
4. Сторожук І.П. Теорія держави і 
права: Конспект лекцій: навчальний 
посібник.   Хмельницький: ХУУП, 
2017.  254с.
5. Настільна книга старости 
об’єднаної територіальної громади.  
Хмельницький, 2018.  234 с.
Власний внесок: Сторожук І.П. § 2.4. 
(ст. 28-33), § 5.1. ( ст. 138-148), § 5.2. ( 
ст. 148-151)
6. Публічна влада в Україні: 
проблемні аспекти та шляхи 
вдосконалення : колективна 
монографія. За заг. ред. доктора 
юридичних наук, доцента Буханевича 
О. М.  Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права, 2018.  420 с.
Власний внесок: Сторожук І.П. § 2.3, § 
2.1.
7. Муніципальне право : навчальний 
посібник. Хмельницький :ХУУП, 
2019. 450 с. 
Власний внесок: 2.5 д.а.
п.11
Членство в спеціалізованій вченій 
раді К 70.895.02 в ХУУП
п.13
1.Фінансове право: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська права та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. І.П.Сторожук]. Хмельницький: 
ХУУП, 2020.
Схвалено методичною радою 
університету. Протокол № 8 від 
18.06.2020 р.

2.Податкове право: робоча програма 
навчальної дисципліни для 
підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 262 
Правоохоронна діяльність галузі 
знань 26 Цивільна безпека. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 14 с.
Ухвалено кафедрою конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права. Протокол № 1 від 27.08.2019 
р.,  
Схвалено методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 
19.09.2019 р.
3. Митне право Європейського союзу 
: навчально-методичні матеріали для 
підготовки фахівців на другому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 081 Право 
галузі знань 08 Право за заочною 
формою навчання. Хмельницький: 
ХУУП, 2019. 37 с.
Ухвалено кафедрою конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права. Протокол № 1 від КАФП 
27.08.2019 р.,  
Схвалено методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 
19.09.2019 р.
4. Податкове право: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на другому освітньому рівні 



здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 081 Право 
галузі знань 08 Право за заочною 
формою навчання. Хмельницький: 
ХУУП, 2019. 70 с.
Ухвалено кафедрою конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права. Протокол № 2 від 27.08.2019 
р.,  
Схвалено методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 
7.09.2019 р..
5. Митне право: навчально-методичні 
матеріали дляпідготовки на другому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 262 Правоохоронна 
діяльністьгалузі знань 26 Цивільна 
безпека за заочною формою 
навчання.  Хмельницький:ХУУП, 
2019.  47 с.
Ухвалено кафедрою конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права. Протокол №  1  від КАФП 
27.08.2019 р.,  
Схвалено методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 
19.09.2019 р.
6. Митне право: робоча програма 
навчальної дисципліни для 
підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 262 
Правоохоронна діяльність галузі 
знань 26 Цивільна безпека. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 17 с.
Ухвалено кафедрою конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права. Протокол № 1 від 27.08.2019 
р.,  
Схвалено методичною радою 
університету. Протокол № 2 від 
19.09.2019 р.
п.14
Керівництво студентським науковим 
гуртками:
«Актуальні проблеми митного права 
Європейского Союзу»
«Актуальні проблеми податкового 
права України»
«Актуальні проблеми митного права 
України»
п.15
1. Необхідність зміни основних 
підходів до прибуткового 
оподаткування в Україні. Актуальні 
проблеми юридичної науки : збірник 
тез Міжнародної наукової 
конференції «Вісімнадцяті осінні 
юридичні читання» (м. 
Хмельницький, 25.10.2019 р.). 
Хмельницький : ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 578 с.  С. 194-196.
2. Поняття митної політики в ЄС. 
Актуальні проблеми юридичної 
науки : збірник тез Міжнародної 
наукової конференції «Сімнадцяті 
осінні юридичні читання» (м. 
Хмельницький, 19–20.10.2018 р.) : [у 
2-х част.].  Хмельницький : ХУУП, 
2018.  Перша частина.  С.105-107.
3. Співвідношення понять «територія 
держави» та «митна територія 
держави». Доповідь на XXІІІ 
щорічній звітній науковій 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів університету 
«Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави», 06.04.2019 
р.,  м. Хмельницький. ХУУП
4. Фіскальний вплив податків на 
психологічний стан їх платників. ІІІ 
Міжвузівська науково-практична 
конференція «Практична психологія 
ХХІ ст. : проблеми та перспективи» 
ХГПА, 24.04. 2019 р.
5. Самооподаткування  як  форма  
добровільного  співфінансування 
територіальних громад. Правові 
засади організації та здійснення 
публічної влади : збірник тез 
Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 23–30.04.2018р.).  
Хмельницький : ХУУП, 2018.  С. 109-
111.
6. Принцип економічної 
обґрунтованості оподаткування як 
фактор запобігання податкового 
тиску на місцевому рівні. Людська 
гідність і права людини як основа 
конституційного устрою держави: 
збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції «Людська 
гідність і права людини як основа 
конституційного устрою держави» (м. 
Хмельницький, 19–20.10. 2018 р.). 
Хмельницький :ХУУП, 2018. С. 318-
320.
п.16
Хмельницька обласна організація 
Союзу юристів України

362655 Піхняк Тетяна 
Андріївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом спеціаліста, 
Хмельницький 

приватний інститут 
бізнесу, рік закінчення: 

2003, спеціальність: 
050106 Облiк i аудит, 

Диплом магістра, 
Тернопільська академія 
народного господарства, 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 050106 
Облiк i аудит, Диплом 

кандидата наук ДK 
010857, виданий 

25.01.2013

16 Економічна теорія Тернопільська академія народного 
господарства ; спеціальність – облік і 
аудит, кваліфікація - магістр з обліку 
і аудиту. 
ДипломTE № 28195083 від 
20.07.2005 р.
Кандидат економічних наук         
Спеціальність 08.00.03  «Економіка 
та управління національним 
господарством».¬
Тема дисертації: «Організаційно – 
економічний механізм державного 
управління малим підприємництвом 
в Україні»
Диплом ДК № 010857



від 25.01.2013 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п.2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18
п.2
1.Myroslava Bublyk, Tetiana Pihniak. 
Administrative efficiency analysis 
ofinternational economic 
activity.Economics. Ecology. Socium, 
Vol. 4, No.4, 2020. Pp.55-63.                                                                                                                                                                                                                                     
2. ПіхнякТ. А. Бухгалтерський баланс 
підприємства як основне джерело 
інформації для прийняття 
управлінських рішень. Вісник 
Хмельницького 
національногоуніверситету.  2018.  № 
6. С.103-106.
3.ПіхнякТ. А. Дослідження суті 
фінансово-економічної безпеки 
підприємства.    Міжнародний 
науково-практичний журнал 
«Сталий розвиток економіки». 2018.  
№ 1. С. 86 - 90. 
4.Піхняк Т. А. Прямі іноземні 
інвестиції як запорука стабільності 
розвитку економіки України. 
Міжнародний науковий журнал 
«Економічний дискурс».  2017.  № 1. 
С. 145 – 152.                                              
5.Піхняк Т. А. Механізм управління 
фінансовою безпекою підприємства. 
Міжнародний науково-практичний 
журнал «Сталий розвиток 
економіки». 2016. № 3.  С. 109 - 113.
 6.Піхняк Т. А. Гармонізація обліку 
власного капіталу в контексті 
переходу на міжнародні стандарти. 
Вісник ХНУ. Серія «Економічні 
науки».  № 6. 2019. С. 145-151.
п.3
1.Г. І. Башнянин, О. Ю. Носов, І. Є. 
Труш, Т. А. Піхняк. Кредитне 
стимулювання економіки України: 
монографія. Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2015. 
210 с.
2.Г. І. Башнянин, М. Г. Москва, М. Я. 
Вірт, Т. А. Піхняк, О. П. Буряк. 
Державне управління малим 
підприємництвом  у 
трансформаційній економіці України 
: монографія . Львів: ЛІГА-ПРЕС, 
2014. 170 с.
п.5
Міжнародна програма підвищення 
кваліфікації та міжнародне 
стажуванні для освітян. Польща -  
Італія. (Краківська Академія ім. 
Анджея Фрича Моджевського, 
Ягелонський університет, Колегіум 
Магус, Університет м. Флоренція), з 
метою ознайомлення із діяльністю 
європейських університетів, 
прослуховування навчально – 
демонстраційних курсів від 
провідних польських, італійських та 
українських фахівців за напрямом : 
«Інноваційні методи викладання: 
новітнє в європейській освітній 
практиці»,  17-23.12.2018 р., 
сертифікат -   108 год.
2.Науково-педагогічне стажування у 
Вищій школі бізнесу  на тему: 
Інноваційні освітні технології: 
європейський досвід та його 
впровадження у підготовку фахівців з 
економіки та управління. Островець, 
Польща. 20-31 січня 2020 
р.,сертифікат –  150 год.
п.8
1. Виконавець розділу ІІ НДР  ХКТЕІ: 
«Соціально-економічний розвиток 
України в умовах входження в 
європейський економічний простір». 
Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут .  
(Завершена у червні 2015 р.).
2. Виконавець НДР ХКТЕІ: 
«Особливості функціонування та 
розвитку ОСББ в площині обліку, 
фінансів, права» (ДР 0016U008638). 
(Завершена у червні 2019 р.).    
п.10
-з 07.05.2008р. -  завідувач заочного 
відділення (наказ №36-ОСП від 
07.05.2008 р.);
-з 03.09.2012 р. - декан факультету 
заочної освіти (наказ №92-ОСП від 
31.08.2012 р); 
-з 01.03.2013 р. – начальник 
навчально-наукового центру (наказ 
№ 19-ОСП від 01.03.2013 р.);
-з вересня 2013 р.- завідувач кафедри 
фінансів (наказ №85-ОСП від 
06.09.2013 р.); 
-з 01.09.2014 – 2016 р. - завідувач 
кафедри фінансів, обліку та аудиту.
п.11
1. Офіційний опонент спеціалізованої 
вченої ради Львівського торговельно-
економічного університету Д 
35.840.01.; Клепанчук Ольга Юріївна, 
тема дисертації: «Податкове 
регулювання малого бізнесу в 
трансформаційній економіці 
України» : автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата  економічних наук»,                          
01.03. 2017р.
2. Офіційний опонент спеціалізованої 
вченої ради Львівського торговельно-
економічного університету Д 
35.840.01.; Мороз Світлана 
Геннадіївна, тема дисертації: 
«Регуляторна політика розвитку 
малого підприємництва в Україні»: 
автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата  
економічних наук»,   01.07. 2019 р.
п.13



072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
1. Місцеві фінанси: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни до семінарських занять і 
самостійної роботи студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
Я.Г.Бучковська, Т. А. Піхняк..  
Хмельницький: ХУУП, 2020. 37 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 29.09.2020 р., протокол 
№ 2.
Погоджено методичною радою 
університету 22.10.2020 р., протокол 
№ 2.
2.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Податкова 
система» студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
В.П.Синчак, Т. А. Піхняк.  
Хмельницький: ХУУП, 2020.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 27.10.2020 р., протокол 
№ 3.
Погоджено методичною радою 
університету 20.11.2020 р., протокол 
№ 3.
3.Робоча програма «Податкова 
система» студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
В.П.Синчак, Т. А. Піхняк.  
Хмельницький: ХУУП, 2020.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 27.10.2020 р., протокол 
№ 3.
071 Облік і оподаткування:
1. Методичні рекомендації до 
виконання курсових робіт з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня  
вищої освіти бакалавр,  галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування,  спеціалізації Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування.Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019р.  
44 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» 
для здобувачів ступеня вищої освіти 
«бакалавр», галузі знань   07 
Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький. 
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019 
р.139 с.
3. Методичні рекомендації до 
виконання практичних завдань з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня 
вищої освіти «бакалавр», галузі знань 
07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, освітньо – 
професійної програми Облік і 
оподаткування. Хмельницький.  
Хмельницький торговельно - 
економічний коледж КНТЕУ. 2019 р. 
34 с.
4. Методичні рекомендації до 
виконання семінарських занять з 
дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» для здобувачів ступеня 
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життєдіяльності» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. І.А.Шутяк]. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 
Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання 28вересня 2020 
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методичною радою університету 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
3.Навчально-методичні матеріали 
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банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. І.А.Шутяк]. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 
Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання 28вересня 2020 
року, протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
п.14
Керівництво науковим студентським 
гуртком  «Медико-біологічне 
обгрунтування відновлення та 
ефективні методи контролю за 
функціональним станом організму 
осіб, які мають органічні та 
функціональні порушення». 



Ухвалено кафедрою природничо-
гуманітарних наук та фізичного 
виховання. Протокол № 6 від 12.2017 
р.
Керівництво науковим студентським 
гуртком « Таємниці спілкування».  
Ухвалено кафедрою природничо-
гуманітарних наук та фізичного 
виховання. Протокол № 6 від 12.2017 
р.
п.15
1.Шутяк І.А. Екологічні аспекти в 
БЖД. Збірник тез міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Подільські читання», С. 31-39. 9-
10.10.2018р.
2. Маніпуляція в діловому 
спілкуванні. Щорічна звітна наукова 
конференція науково-педагогічних 
працівників ХУУП імені Леоніда 
Юзькова «Управлінські та правові 
засади забезпечення розвитку 
України як європейської держави 27-
30.04.2020р. Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда Юзькова.
4. Доповідь на конференцію науково-
педагогчних працівників Кам’янець-
Подільського коледжу харчової 
промисловості НУХТ на тему: 
«Методичні рекомендації для 
студентів щодо самостійних занять з 
фізичного виховання». (Кам’янець–
Подільський, протокол №  12 від 
26.12.2018).
5.Шутяк І.А. Лідерство як позитивна 
мотивація сучасного керівника. 
Search for scientific answers to the 
challenge so four time 2020: 
Матеріалинауково-
практичноїміжнародноїконференції 
(28-29.12.2020 р).
6. ШутякІ.А., ТкачЛ.В. 
Маніпуляціїякневід’ємнаскладоваділо
вогоспілкування. 
Науковийперіодичнийжурнал 
«SWorldJournal». №6. 2021. 
п.16
Заступникголовиметодичногооб'єдна
ннязфізичноїкультуриіспортумістаКа
м'янця-Подільськогоз 2005 рокупо 
2017 рік(Протокол№ 1 від 
05.09.2005. м. Кам’янець-
Подільський).
п.17
Досвід роботи за спеціальністю  29 
років. Викладач за спеціальністю в 
дипломі і практичної роботи за 
спеціальністю 29 років.  З 1991  року 
працюю викладачем  (наказ№ 243 К-
від 23.07.1991р.) по теперішній час 
викладач ВСП Кам’янець-
Подільського фахового коледжу 
харчової промисловості НУХТ.
П.18
Наукове консультування Т з о В 
«Котло-монтаж» з дотримання вимог 
законодавства щодо забезпечення 
умов праці з 2017р. по 2020р.
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1. Determinants of the current account 
balance and output in Ukraine Financial 
and credit activity: problems of theory 
and practice. 2019. Vol 3. № 30. P. 186 
– 195. URL: 
http://fkd.org.ua/article/view/179532.
 Natalia V. Trusova, Nataliya S. 
Tanklevska, Viktor P. Synchak, 
Oleksandr S. Prystеmskyi, Maksym A. 
Tereshchenko. State Support of Agro-
Insurance of Agricultural Risks in the 
Market of Goods Derivatives of Ukraine 
(Державна підтримка 
агрострахування 
сільськогосподарських ризиків на 
ринку похідних товарів України)  
Industrial Engineering & Management 
Systems Vol.19 No.1 pp.93-102 
(Промислова інженерія та системи 
управління Вип.19 №1 с.93-102). 
URL:  
http://www.iemsjl.org/journal/article.p
hp?code=70548
п.2
1. Синчак В. П. Самарічева Т. 
А.Формуванняпопитутапропозиціїнап
родукціюмолокопереробнихпідприєм
ствпризмініподатковогонавантаженн
язПДВОблікіфінанси.  2016. №1. (71). 
С. 124-131.
2. Синчак В. П., Арзянцева Д. А., 
Захаркевич Н.П. Уточнення сутності 
«зеленого» ресурсоаудиту та 
методичні підходи до його 
проведення в сільськогосподарських 
підприємствах  Університетські 
наукові записки. 2016. № 4 (60). С. 
172–185.
3. Синчак В. П. Податкова культура 
суспільства як чинник економічної 



компоненти національної безпеки. 
Університетські наукові записки.  
2017. №2 (621). С. 218–230.
4. Синчак В. П. Ярмоленк Ю. Ю. 
Альтернативний порядок 
бюджетного відшкодування ПДВ 
сільгоспвиробникам в умовах 
системи електронного 
адміністрування. Університетські 
наукові записки.  2017.  №1 (61).  С. 
168-181.
5. Синчак В. П.   Ярмоленко Ю. Ю. 
Регулювання процесів 
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Університетські наукові записки.  
2017. № 4 (64). С. 242–258.
6. Синчак В. П. Арзянцева Д. А. 
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7. Синчак В. П. Публічна політика 
фіскальної служби як чинник 
зміцнення національної безпеки в 
бюджетній сфері  Університетські 
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8. Синчак В. П. Участь старости в 
бюджетному процесі об’єднаної 
територіальної громади. 
Університетські наукові записки, 
2019.  №1 (69-70). С. 176-192.
9. Синчак В. П. Податковий механізм 
як фінансово-управлінська категорія. 
Облік і фінанси. 2020. №1 (87). С. 129 
– 138.
10. Синчак В. П. Особливий механізм 
справляння податків і зборів в умовах 
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оподаткування Облік і фінанси. 2020. 
№2 (88). С. 103 – 113.
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Фінансовий менеджмент: навч. 
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504 с. (особистий внесок автора 14,6 
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2. Тренінг: Консультування платників 
податків як важливий напрям у 
роботі лідера податкової служби. 
Формування регіонального лідера: 
навчання впродовж життя: 
навчально-методичний посібник   За 
заг. ред. Баюка М. І., Гаман Т. В.  
Хмельницький: ПП Мельник А. А., 
2013.  С. 110-150. (2,27 д.а.).
3. Синчак В. П. Еволюція наукової 
думки  в оподаткуванні та її 
реалізація у податкових системах: 
Монографія.  Київ-Хмельницький: 
Вид-во ХУУП, 2006. 294 с. (16,7 д.а.).
4. Синчак В. П. Оподаткування 
доходів працівників 
сільськогосподарських підприємств. 
Ринкова трансформація економіки 
АПК: кол. монографія у чотирьох 
частинах. За ред. П. Т. Саблука, В. Я. 
Амбросова, Г. Є. Мазнєва. Ч. 3. 
Фінансово-кредитна система. К.: ІАЕ, 
2002. С. 174 – 178. (0,2 д.а.).
5. Синчак В. П. Система 
оподаткування у сільському 
господарстві України: теорія, 
методологія та практика: 
Монографія.  Хмельницький: Вид-во 
ХУУП, 2008. 476 с. (27,0 д.а.).
6. Синчак В. П. Система 
оподаткування у сільському 
господарстві в умовах вступу України 
до СОТ. Стратегія розвитку і 
реалізації потенціалу АПК: кол. 
монографія. Житомир: Житомирське 
об’єднання громадської організації 
«Спілка економістів України», 2008.  
С. 202-212. (0,6 д.а.).
7. Синчак В. П. Крушинська А. В.  
Податкове стимулювання: сутність та 
різновиди. Аспекти соціально-
економічного розвитку транзитивної 
економіки: колективна монографія; 
під. ред. д.е.н., професора О.О. 
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(0,48 д. а. у т.ч. 0,24 автора).
8. Синчак В. П. Самарічева Т. А.  
Механізм дотування виробників 
молочної сировини за спеціальним 
режимом оподаткування податком на 
додану вартість. Сучасні тенденції 
розвитку аграрної економіки: 
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9. Синчак В. П.  Мазур О. В. 
Оподаткування житлової нерухомості 
в Україні у контексті світового 
досвіду. Ринкова система України: 
стан та перспективи розвитку: 
Монографія; за заг. ред.. О. В. 
Макарюка, В. М. Жмайлова, Ю. І. 
Данька. Х.: «Міськдрук». 2011.  С. 
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авторських 0,22 д. а.).
10. Синчак В. П. Податкова культура 
лідера податкової служби як 
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платниками податків. Управлінське 
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11. Синчак В. П.  Самарічева  Т. А. 
Особливості формування податкового 
кредиту з ПДВ в операційній 



діяльності молокопереробних 
підприємств. Теоретичні та практичні 
аспекти розвитку підприємництва в 
Україні: колективна монографія. Під 
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Навчально-методичний посібник. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
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Самарічева Тетяна Анатоліївна, 
спеціальність 08.00.08– гроші, 
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акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів спеціальності 
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Уманській філії ПВНЗ 
«Європейський університет»
Наказ МОН України від 15.09.2014р. 
№2764Л
4. Робота у складі експертної комісії 
МОН України з метою проведення 
акредитаційної експертизи Освітньої 
професійної програми Фінанси, 
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п.8
Заступник голови редакційної колегії 
наукового часопису Хмельницького 
університету управління та права 
«Університетські наукові записки». 
(Рішення вченої ради про 
затвердження складу редакційної 
колегії від 22.06.2016р., протокол № 
12.)
Науковий керівник наукової теми: 
«Механізми управління 
підприємствами та установами в 
системі державного регулювання 
національною економікою».
Науковий керівник наукової теми:  
«Фінансові механізми регулювання 
діяльності юридичних і фізичних осіб 
в економічному та соціальному 
середовищі» (реєстраційний номер 
0110U007929).
п.9
Яремчук Ірина учениця 
Шепетівського НВК №1 ім. Героя 
України М. Дзявульського, секція 
мікроекономіка та макроекономіка, І 



місце на ІІ етапі та III місце на III 
етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України 
(14.02.2016р.). Керівництво науковою 
роботою «Економічні та управлінські 
системи енергозбереження в 
населених пунктах територіальних 
громад (на прикладі територіальної 
громади м. Шепетівки».
Голова (член) журі на ІІ 
етапіВсеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Хмельницького 
регіонального відділення МАН 
України в секції «Економічна теорія» 
та «Фінанси, грошовий обіг та 
кредит» (2017 р., 2018 р., 2019 р.).
п.10
Хмельницький інститут 
регіонального управління та права, 
завідувач кафедрою загального 
менеджменту та менеджменту 
організацій з 15.06.2001р. по 
02.01.2005р. (Наказ № 350 від 
15.06.2001 р.;Наказ № 8 від 
02.01.2005 р. );
Хмельницький університет 
управління та права, завідувач 
кафедри менеджменту, фінансів та 
кредиту з 02.01.2005р. по 01.09.2010 
р.  (Наказ № 8 від 02.01.2005 р.; 
Наказ № 621-к від 27.12.2005 р.; 
Наказ № 543 від 01.09.2010 р.);
ХУУП,,завідувач кафедри 
менеджменту, економічної теорії та 
фінансів з 01.09.2010 р. по 
27.11.2015р. (Наказ № 543 від 
01.09.2010 р.; Наказ № 807-к від 
27.11.2015 р.).
ХУУП, ,в. о. завідувача кафедри 
менеджменту, економічної теорії та 
фінансів з 01.12.2015 р. по 01.07.2016 
р. (Наказ № 838-к від 01.12.2015 р.; 
Наказ № 353-к від 30.06.2016 р.).
ХУУП, ,завідувач кафедри 
менеджменту, економічної теорії та 
фінансів з 01.07.2016р. по 01.12.2016р. 
(Наказ №353-к від 30.06.2016 р.; 
Наказ № 728-16 від 28.11.2016 р.).
ХУУП,, завідувач кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування з 01.12.2016р. –  
дотепер (Наказ № 728-16 від 
28.11.2016 р.).
п.11
1.Член спеціалізованої вченої ради Д 
55.859.01 в Сумському національному 
аграрному університеті (2010-2013 
рр.).
Наказ ВАК України від 01.07.2010р. 
№427 Про створення спеціалізованої 
вченої ради. 
2.Член спеціалізованої вченої ради Д 
26.004.17  в Національному 
університеті біоресурсів і 
природокористування України (2010-
2013 рр.).
Наказ ВАК України від 01.07.2010р. 
№428 Про створення спеціалізованої 
вченої ради.
3.Член спеціалізованої вченої ради Д 
26.350.02 в Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки» (2013-2016рр.; 2016-
2019рр.).
Рішення атестаційної колегії МОН 
України від 25.04.2013 № 463 Про 
створення спеціалізованих вчених 
рад. 
Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 07.10.2016 р. № 1222 Про 
затвердження рішення Атестаційної 
колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 
29.09.2016 р.
4.Член спеціалізованої вченої ради К. 
70.895.01 в ХУУП (2017-2018 рр.)
Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 10.05.2017 р. № 693 Про 
затвердження рішень Атестаційної 
колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 
27.04.2017 р..

Офіційний опонент при захисті 
дисертацій
Шевчук Ірина Василівна, 
25.02.2009р.Механізм оподаткування 
доходів фізичних осіб. 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. К 
26.350.02 в Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки» Української академії 
аграрних наук.
Гузенко Тетяна Сергіївна, 
17.06.2009р. Формування 
позабюджетного фонду відтворення 
природних ресурсів в аграрній сфері.
 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. К 
26.350.02 в Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки» Української академії 
аграрних наук.
Ібатулліна Анна Володимирівна, 
11.11.2009 р. Розвиток місцевого 
оподаткування в Україні.
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. К 
26.350.02 в Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки» Української академії 
аграрних наук.
Прокопенко Наталія Семенівна, 
09.06.2010 р. Податкові механізми 
регулювання економіки аграрного 
сектору України.
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Д 
26.350.02 у Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки»



Брехов Сергій Сергійович, 24.12.2010 
р.Державний фінансовий контроль за 
сплатою податку на прибуток 
підприємств в Україні. 08.00.08 – 
гроші, фінанси і кредит. Д 27.855.01 
Національного університету 
державної податкової служби 
України.
Танклевська Наталія Станіславівна, 
18.01.2011р. Фінансова політика 
розвитку сільського господарства 
України: теорія, методологія, 
практика.
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Д 
26.004.17 в Національному 
університеті біоресурсів і 
природокористування України.
Прокопенко Олена Анатоліївна, 
13.07.2011р.Фіскальне забезпечення 
соціально-економічного розвитку 
регіонів.
 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Д 
26.350.01 у Національному науковому 
центрі «Інститут аграрної 
економіки».
Лендєл Ганна Дмитрівна, 
27.09.2011р. Формування механізму 
податкового регулювання розвитку 
санаторно-курортних закладів.
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. К 
26.063.01 ПВНЗ «Європейський 
університет».
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна, 
16.11.2011р.Фіскальний механізм 
залучення прямих іноземних 
інвестицій в економіку України. 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Д 
26.001.12 Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка.
Ботвіна Наталія Олександрівна, 
13.06.2012р. Фінансова політика 
забезпечення сталого розвитку 
агросфери: теорія, методологія, 
практика.
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Д 
26.350.02 у Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки».
Гривківська Оксана Василівна,  
24.10.2012р.
Фінансова безпека сільського 
господарства. 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит. Д 26.350.02 у 
Національному науковому центрі 
«Інститут аграрної економіки».
Барабаш Леся Віталіївна, 21.05.2013 
р.Ефективність механізму 
оподаткування доходів фізичних осіб.
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Д 
26.004.17 в Національному 
університеті біоресурсів і 
природокористування України.
Сидорович Олена Юріївна, 
15.03.2018р. Інститути 
оподаткування: детермінанти 
функціонування в фіскальному 
просторі, подану до захисту для 
здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук із спеціальності 
08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Д 
58.082.01 в Тернопільському 
національному економічному 
університеті.
Ярош Марта Володимирівна, 
04.2018р.Реформування непрямого 
оподаткування в Україні в умовах 
інтеграції до ЄС, подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Д 
26.350.02 у Національному 
науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки».
Полторак Анастасія Сергіївна, 
03.08.2020р. Фінансова безпека 
України в умовах глобалізації, подану 
на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит. Д 26.063.01 у ПВНЗ 
«Європейський університет».
п.13
072 Фінанси банківська справа та 
страхування:
1. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Бюджетно-
податкова політика» для підготовки 
на третьому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
заочною формою навчання. 
Хмельницький: ХУУП,  2017.  28 с. 
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 27.03. 2018 р., протокол 
№ 9. Погоджено методичною радою 
університету 07.05.2018 р., протокол 
№ 7.
2. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Бюджетний 
менеджмент»для підготовки на 
другому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 072  Фінанси, 
банківська справа та страхування  
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання. Хмельницький: ХУУП, 
2017. 38 с.Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 11.11.2018 р., 
протокол № 4. Погоджено 
методичною радою університету 
14.12.2018 р., протокол №3.
3. Методичні рекомендації до 
виконання та захисту магістерської 
роботи на здобуття освітнього 



ступеня магістра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування  
[розр. В. П. Синчак, Н. М. Ткачук]. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 28 с. Схвалено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
15.10.2019 р., протокол №3 
Погоджено методичною радою 
університету від 02.2019 р. № МР-
3/4.
073 Менеджмент
1. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Бюджетно-
податкова політика» для підготовки 
на другому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
заочною формою навчання навчання 
[розр. В. П. Синчак].  Хмельницький: 
ХУУП, 2016. 23 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, економічної теорії та 
фінансів 15.11.2016р., протокол № 4. 
Погоджено методичною радою 
університету 24.11.2016 р., протокол 
№ 4.
2. Методичні рекомендації до 
виконання та захисту магістерської 
роботи для підготовки фахівців 
освітнього рівня Магістр за 
спеціальністю 073 Менеджмент  
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування [розр. В. П. Синчак, 
Н. П. Захаркевич].  Хмельницький: 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. 
28 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, бан-ківської 
справи та страхування 15.10. 2019 р., 
протокол № 3. Погоджено мето-
дичною радою університету від 21.10. 
2019 р. № МР-3/4.
3. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Бюджетно-
податкова політика» для освітнього 
ступеня магістра за спеціальністю 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування зі 
спеціалізацією Організація і 
управління охороною здоров’я. [розр. 
В. П. Синчак].Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2020. 40 
с.Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 10.03.2020 р., протокол 
№9. Погоджено Методичною радою 
універси-тету 27.04.2020 р., протокол 
№6/4.

074 (281) Публічне управління та 
адміністрування:
1. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Бюджетно-
податкова політика» для підготовки 
на другому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 281 
Публічне управління та 
адмініструваннягалузі знань 28 
Публічне управління та 
адміністрування за заочною формою 
навчання [розр. В. П. Синчак].  
Хмельницький: ХУУП, 2017. 22 с. 
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 23.08.2017 р., протокол 
№ 1. Погоджено методичною радою 
університету 28.09.2017р., протокол 
№ 1.
2.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Бюджетно-
податкова політика» для підготовки 
на другому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 074/281 
Публічне управління та 
адміністрування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 28 
Публічне управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання  [розр. В. П. Синчак]. 
Хмельницький: ХУУП, 2017. 29 с. 
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 06.12.2016 р., протокол 
№ 6. Погоджено методичною радою 
університету 20.12.2016 р., протокол 
№ 5.
п.14
Мотузюк Анастасія зайняла 3 місце 
на 1 етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Податкова система» у 2013-2014 
навчальному році ((Національний 
університет ДПС України, м. Ірпінь). 
Керівництво підготовкою студентки.

Щавінська Марина зайняла 3 місце 
на 1 етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Податкова система» у 2015-2016 
навчальному році ((Національний 
університет ДПС України, м. Ірпінь). 
Керівництво підготовкою студентки.

Робота 01-03.04.2015 р. у складі журі 
II етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Податкова система» (Національний 
університет ДПС України, м. Ірпінь).
Наказ МОН України від 23.12.2014 р. 
N 1506Про проведення 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2014/2015 навчальному 
році. Лист Національного 
університету ДПС України від 
05.03.2015 р. №661/01-12.



Робота 06-08.04.2016р. у складі журі 
II етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 
«Податкова система України»
(Національний університет ДПС 
України, м. Ірпінь).
Наказ МОН України від 27.11.2015 р. 
N 1247Про проведення 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2015/2016 навчальному 
році. Лист Національного 
університету ДПС України від 
26.02.2016 р. №512/01-12.

Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Фінансове регулювання 
підприємницької діяльності».
Затверджено рішенням кафедри 
менеджменту, економічної теорії та 
фінансів (протокол № 4 від 15.12. 
2006 р.).
п.15
1. Синчак В. П.  Ярмоленко Ю. Ю. 
Удосконалення форми обліку 
заборгованості бюджетного 
відшкодування сільгоспвиробникам. 
Аспекти стабільного розвитку 
економіки в умовах ринкових 
відносин: матеріали Х Міжнародної 
науково-практичної конференції, 21-
22.04.2016 р.  Ч.2.  м. Умань. 2016.  С. 
94-96. 0,2 
2. Ярмоленко Ю. Ю.Синчак В. П. 
Бюджетне відшкодування ПДВ 
сільгоспвиробникам в умовах зміни 
податкової політики у сільському 
господарстві. Фінансові інструменти 
регіонального розвитку : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 
(28.10. 2016 р.). – Житомир: 
Житомирський національний 
агроекологічний університет, 2016. – 
47-49 с.
3. Синчак В. П.  Крушинська А.В. 
Бюджетно-податкове регулювання 
розвитку суб’єктів малого 
підприємництва у туристичній галузі.  
«Економічний і соціальний розвиток 
України в XXI столітті: національна 
візія та виклики глобалізації» : 
збірник тез ХIІ Міжнародної науково-
практичної конференції молодих 
вчених (м.Тернопіль, 24-25.03.2016 
р.) – Тернопіль: Вектор, 2016 р. – С. 
158-160.
4. Синчак В. П. Вплив єдиного 
податку на підприємницьку 
активність. Зб. наук.-метод. праць 
Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу. 
Інновації партнерської взаємодії 
освіти, економіки та соціального 
захисту в умовах інклюзії та 
прагматичної реабілітації соціуму: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(24-25.04.2017 р.): «Вектор». Вип. 2. 
Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 
2017. С. 24-26.
5. Синчак В. П. Суперечності в 
особливому механізмі справляння 
єдиного податку та їх подолання. 
Теоретична та практична 
концептуалізація розвитку 
фінансово-кредитних механізмів в 
умовах нової соціально-економічної 
реальності : збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції, 27−31.03.2017 р.  
Університет ДФС України, 
Навчально-науковий інститут 
фінансів, банківської справи, 
Науково-дослідний інститут 
фіскальної політики.  Ірпінь : 
Видавництво Університету ДФС 
України, 2017. С. 186-190.
6. Синчак В. П. Податковий тягар як 
фіскальний показник впливу на 
соціально-економічний розвиток. 
Статистична оцінка соціально-
економічного розвитку: зб. текстів 
доповідей за матеріалами XVII 
Всеукраїнської наук.-практ. конф., 
26.05. 2017 р. Хмельницький: ХУУП, 
2017.  С. 27-29.
7. СинчакВ. 
П.Податковаполітикарозвиткумалого
підприємництвавумовахглобалізації: 
особливістьівисновокнаперспективу. 
ЗбірниктезIIIМіжнародноїнауково-
практичноїконференції (м. 
Хмельницький, 22–23.09.2017 р.) ; 
зазаг. ред. д. е. н., проф. Синчака В. 
П. Хмельницький :ХУУП, 2017.  С. 
220-222 .
8. Синчак В. П. Податкова політика в 
сільському господарстві: від 
фіксованого сільськогосподарського 
до єдиного податку. Актуальні 
проблеми аграрної економіки: теорія, 
практика, стратегія: Зб. тез Міжнар. 
наук.-практ. конф., присвяченої 45-
річчю економічного факультету 
Подільського державного аграрно-
технічного університету (Кам’янець-
Подільський 12-13.10.2017 р.).  
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 
2017. С. 287-292.
9. Синчак В. П.  Ярмоленко Ю. Ю. 
Проблеми декларування бюджетного 
відшкодування ПДВ в рахунок 
зобов’язань сільгосппідприємств 
перед державним бюджетом. Тези 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Соціально-економічні 
проблеми розвитку бізнесу та 
місцевого самоврядування»: зб. 
матер. конф.  Мелітополь: Видав. буд. 



Мелітопольської міської друкарні. 
2018. С. 349-351.
10. Синчак В. П. Ярмоленко Ю. Ю.  
Податок на додану вартість із імпорту 
як індикатор регіонального розвитку. 
Фінансові інструменти регіонального 
розвитку : матеріали ІV Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф. (20.11.2018 р.). 
Житомир, 2018. С. 25-29.
11.  Синчак В. П., Самарічева Т. А. 
Фінансове стимулювання 
виробництва молока в Україні: стан і 
напрями // Європейський вектор 
розвитку бухгалтерського обліку, 
фінансів та оподаткування в 
аграрному секторі економіки: 
матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (07.12.2018 р., м. Київ) / Відпов. 
за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ 
«ІАЕ», 2018. С. 203-206.
12. Синчак В. П., Самарічева Т. А. 
Іманентні ознаки публічної політики 
в діяльності державної фіскальної 
служби України. Становлення та 
розвиток місцевого самоврядування в 
Україні: матеріали VІІ Всеукр. заоч. 
наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 
07.12.2018р.).  Хмельницький : ХУУП, 
2018. С. 16-20.
13. Синчак В. П. Фінансове 
забезпечення територіальних громад 
в умовах бюджетної децентралізації. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: зб. текст. 
доповідей за матеріалами XIX 
Міжнар. наук.-практ. конф., 
23.05.2019р. Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 24-
26.
14. Синчак В. П. Роль старости ОТГ у 
бюджетному процесі. Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму: матеріали ІII 
Міжнар. наук.-практ. конф. м. 
Кам‘янець-Подільський, Подільський 
спеціальний 
навчальнореабілітаційний соціально-
економічний коледж. 2019. С. 51 – 54.
15. Синчак В. П. Вплив публічної 
політики податкової служби на 
національну безпеку в бюджетній 
сфері. Правове забезпечення 
інтеграції України в європейський 
політичний, економічний, 
безпековий, інтелектуальний простір: 
[Електронний ресурс]. Режим 
доступу: 
http://journals.donnu.edu.ua/index.ph
p/lsoUk/issue/view/214 С. 191-196.
16. Синчак В. П. Сплата податків як 
конституційна цінність 
демократичного суспільства. 
Конституційні цінності: правова 
природа та практика реалізації: зб. 
тез. Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Конституційні цінності: правова 
природа та практика реалізації» (м. 
Хмельницький,17.05.2019 р.). [у 2-х 
част.]  Ч. 2. Хмельницький : ХУУП  
імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 185 – 
187.
17. Синчак В. П., Ярмоленко Ю. Ю. 
Вплив ПДВ на структуру поставок 
олійних культур і фінансові 
результати експортерів регіону. 
Фінансова політика регіонального 
розвитку : вітчизняний та зарубіжний 
досвід : матер. Міжнар.  наук.-практ. 
конф. з нагоди 25 річчя заснування 
кафедри фінансів і кредиту (10 – 
11.10. 2019 р.). Житомир, 2019. С. 18 – 
20.
18. Синчак В. П. З менеджментом до 
фінансів. Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації  : зб. 
тез IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. (м. Хмельницький, 20.09. 2019 
р.) ; за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака 
В. П. – Хмельницький : ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, 2019. С. 4 – 10.
19. Синчак В. П. Реформування 
базових структурних підрозділів 
закладів вищої освіти на етапі їх 
розвитку. Передові освітні практики: 
Україна, Європа, Світ: зб. тез Міжнар. 
наук. - практ. конф. «Передові освітні 
практики: Україна, Європа, Світ», 16 
– 17.11. 2019 р. К.: Педагогічна думка, 
2019. С. 289 – 293.
20.  Івасишен В. Р., Синчак В. П. 
Напрями підвищення ефективності 
використання матеріальних ресурсів 
водопостачального 
підприємства.Prospects for the 
development of modern science and 
practice», с. 235 – 238. 11-12 травня 
2020 р., Грац, Австрія:[Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://isg-
konf.com/wp-
content/uploads/2020/05/XVI-
Conference-11-12-Graz-Austria.pdf
21. Синчак В.П., Грехова О.В. 
Посилення ролі статистики у 
підготовці публічних управлінців за 
дуальною формою навчання. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: зб. текстів 
доповідей за матеріалами XX 
Міжнародної наук.-практ. конф., 
21.05.2020р. Хмельницький : ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 29 - 
33.
22.  Синчак В. П. Антикризова 
податкова політика підприємства. 
Управлінські та правові засади 



забезпечення розвитку України як 
європейської держави: матеріали 
ХХІV щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів (27 – 30.04.2020 р., м. 
Хмельницький). Хмельницький: 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2020. 
С. 137 - 139.
23.  Синчак В. П. Податкове 
регулювання забезпечення 
соціальних гарантій фізичних осіб 
підприємців у період світової 
пандемії та спаду економічної 
активності. Економіка та менеджмент 
у період цифрової трансформації 
бізнесу, суспільства і держави : 
матеріали Ювілейної Міжнародної 
науково-практичної конференції (28- 
29.05.2020 р., м. Запоріжжя).  
Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. 
Метеленко. ЗНУ Інженерний 
інститут, 2020. С. 163 – 167.
24. Булешна В. А., Синчак В. П. 
Реалізація фінансової політики в 
умовах підприємства. Модернізація 
економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку: 
матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28.04.2020 р. 
Херсон: Видавництво ФОП 
Вишемирський В.С., 2020. С. 678 – 
681.
25. Синчак В. П., Грицькова А. П. 
Особливості управління фінансовими 
ресурсами торгівельних підприємств. 
Цифрова трансформація фінансового 
сектора економіки: зб. тез доповідей 
за матеріалами V Міжнародної наук.-
практ. Інтернет-конф., 09-10.04.2020 
р. Одеса: ОНЕУ, 2020. С. 124 – 126.
26. Синчак В. П. , Кухта Ю. В. 
Видатки місцевих бюджетів на 
розвиток територій в умовах 
цифрової трансформації. Цифрова 
трансформація фінансового сектора 
економіки: зб. тез доповідей за 
матеріалами V Міжнародної наук.-
практ. Інтернет-конф., 09-10.04.2020 
р. Одеса: ОНЕУ, 2020. С. 127 – 129.
27. Синчак В.П., Грехова О.В. 
Організаційно-фінансове 
забезпечення дуальної форми 
здобуття освіти. Цифрова 
трансформація фінансового сектора 
економіки: зб. тез доповідей за 
матеріалами V Міжнародної наук.-
практ. Інтернет-конф., 09-10.04.2020 
р. Одеса: ОНЕУ, 2020. С. 334 – 336.
п.16
1. Член Хмельницької обласної 
організації Спілки економістів 
України (посвідчення № 014 від 
01.12.2005 р.; посвідчення № 107.).
2. Член Федерації аудиторів, 
бухгалтерів і фінансистів АПК 
України (довідка №03-01/03 від 
06.03.2019 р.).
п.17
Державна податкова інспекція 
Мінфіну УРСР по Кам�янець-
Подільському району, податковий 
інспектор відділу оподаткування 
господарських та кооперативних 
підприємств і організацій з 
02.07.1990 р. по 01.01.1991 р. (Наказ 
№ 4 від 02.07.1990 р.);державний 
податковий інспектор з 01.01.1991 р. 
по 19.07.1991 р. (Наказ № 3-КВ від 
30.01.1991 р.); старший державний 
податковий інспектор відділу 
оподаткування державних сумісних 
та кооперативних організацій з 
19.07.1991 р. по 01.09.1992 р. (Наказ 
№ 17-КВ від 19.07.1991 р.).
Державна податкова інспекція по 
Кам’янець-Подільському району, в. о. 
начальника відділу ревізій установ та 
фізичних осіб з 27.09.1993 р. по 
25.01.1994р. (Наказ № 24-ОС від 
27.09.1993 р.); начальник відділу 
ревізій установ та фізичних осіб з 
25.01.1994р. (Наказ № 4/1-38/139 від 
25.01.1994 р.); начальник відділу 
аудиту юридичних осіб з 01.01.1994 р. 
по 17.10.1994р. (Наказ № 2-ОС від 
03.01.1994 р.); начальник відділу 
оподаткування юридичних осіб з 
17.10.1994р. по 26.11.1996 р. (Наказ № 
17-ОС від 14.10.1994 р.); начальник 
відділу справляння податків з 
підприємств і організацій АПК 
Камянець-Подільської державної 
податкової адміністрації з 
26.11.1996р. по 02.08.1999р. (Наказ 
№ 3-Л від 30.12.1996 р.); начальник 
відділу документальних перевірок 
юридичних осіб управління 
юридичних осіб з 02.08.1999р. по 
04.11.1999р. (Наказ № 104-О від 
30.07.1999 р.); заступник начальника 
інспекції – начальник управління 
юридичних осіб 3 04.11.1999р. по 
15.06.2001р. (Наказ № 246-О від 
03.11.1999 р. ДПА у Хмельницькій 
обл.).

213593 Крушинська Алла 
Вікторівна

Старший викладач 
кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Хмельницький 

університет управління та 
права, рік закінчення: 

2010, спеціальність: 
000007 

Адміністративний 
менеджмент

10 Страхові послуги Хмельницький університет 
управління та права; спеціальність - 
адміністративний менеджмент, 
кваліфікація - менеджер (управитель) 
з адміністративної діяльності. 
Диплом з відзнакою
XM №  39487522 
від 24.06.2010 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17
п.2
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1. Крушинська А. В. Використання 
інструментів державно-приватного 
партнерства як необхідна умова 
стимулювання інвестицій у розвиток 
туристичних комплексів. Фінансово-
управлінські аспекти інноваційно-
інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
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п.10
Керівник відділу «Студенський 
бізнес-центр»  Наказ університету № 
235-к від 20.05.2013 рокупо 
28.02.2017
п.13
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування:
Гроші і кредит: навчально-методичні 
матеріали з навчальної дисципліни 
до семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 
рівня Бакалавр за спеціальністю 073 
Менеджмент / [розр. А.В. 
Крушинська]. Хмельницький: ХУУП, 
2018. 43 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування, протокол № 2 від 2 
жовтня 2018 р. Погоджено 
методичною радою. Протокол № 2 
від 25.10.2018 року)
Економіка та фінанси підприємств: 
навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни до 
семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 
рівня Бакалавр за спеціальністю 073 
Менеджмент / [розр. А.В. 
Крушинська, Д. А. Арзянцева]. 
Хмельницький: ХУУП, 2017. 78 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування. Протокол № 9 від 4 
січня 2017 р. Погоджено методичною 
радою. Протокол № 7 від 20.02.2017 
року)
Економічне обґрунтування 
управлінських рішень»: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни до семінарських занять і 
самостійної роботи студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 073 Менеджмент / 
[розр. А.В. Крушинська]. – 
Хмельницький:  ХУУП , 2017. – 49 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування. Протокол № 1 від 23 
серпня 2017 р. Погоджено 
методичною радою університету. 
Протокол № 4 від 20.12.2017 року).
Страховий менеджмент: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни до семінарських занять і 
самостійної роботи студентів фахівців 
освітнього рівня Магістр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
[розр. А.В. Крушинська].  ХУУП, 
2018. 30 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування. Протокол № 7 
від 29 січня 2019 р. Погоджено 
методичною радою. Протокол № 4 
від 14 лютого 2019 р.
Страхування: навчально-методичні 
матеріали з навчальної дисципліни 
до семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 
рівня Бакалавр за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування/ [розр. А.В. 
Крушинська]. Хмельницький:  ХУУП 
, 2020. 28 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування. Протокол № 9 
від 10 березня 2020 р. Погоджено 
методичною радою. Протокол № 6 
від 27 квітня 2020 р.
Фінанси соціальної сфери: 
навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни до 
семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 



рівня Бакалавр за спеціальністю 232 
Соціальне забезпечення/ [розр. А.В. 
Крушинська]. Хмельницький:  ХУУП 
, 2020. 37 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування
22 вересня 2020 року, протокол № 2. 
Погоджено методичною радою 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
Медичне страхування: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни до семінарських занять і 
самостійної роботи студентів фахівців 
освітнього рівня Магістр за 
спеціальністю 073 Менеджмент  зі 
спеціалізацією  Організація і 
управління охороною здоров’я / 
[розр. А.В. Крушинська]. 
Хмельницький:  ХУУП, 2019. – 19 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування. Протокол № 3 від 15 
жовтня 2019 р. Погоджено 
Методичною радою університету. 
Протокол № 3 від 21 жовтня 2019 р.
п.14
1. Співкерівництво студентським 
науковим гуртком «Фінансове 
регулювання підприємницької 
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менеджменту, фінансів, банківської 
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2.Керівництво проектною групою 
студентів учасників Всеукраїнського 
студентського конкурсу LoNG-2018 
(Look of New Generation / Погляд 
нового покоління)  (перемога в 1 турі, 
вихід у фінал)
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1. Крушинська А.В., Булешна В. А. 
Оподаткування страхових компаній в 
Україні: проблеми та перспективи. 
Міжнародна науково-практична 
конференція  «Економіка, фінанси, 
облік та право в умовах глобалізації»: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
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2020 с. 22-24.
2. КрушинськаА. В., Мyslitska R.R. Die 
Erfahrung zum Formen von innovativen 
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розвиткуінноваційноїінфраструктури:
європейськийвектор – 
новівикликитаможливості: 
тезидоповідей 
IIІМіжнародноїнауково-
практичноїконференції. Львів: 
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р.).
3. КрушинськаА.В., Гриценюк  Б. А. 
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ахглобалізації: 
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зазаг.ред. проф. Синчака В.П. 
Хмельницький:  ХУУП , 2015. С.160-
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4. Синчак В.П.  Бюджетно-податкове 
регулювання розвитку суб’єктів 
малого підприємництва у 
туристичній галузі / В.П. Синчак , А. 
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і соціальний розвиток України в XXI 
столітті: національна візія та виклики 
глобалізації» : збірник тез ХIІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих вчених 
(м.Тернопіль, 24-25 березня 2016 р.) – 
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соціальний розвиток України в ХХІ 
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7. Підготовка доповіді на ХХIІ 
Щорічну звітну наукову конференцію 
науково-педагогічних працівників, 
докторантів та аспірантів 
Хмельницького університету 
управління та права «Управлінські та 
правові засади забезпечення 
розвитку України як європейської 
держави» (м. Хмельницький, 24 
березня 2018 р.) на тему 
«Інвестиційний потенціал 
туристичних комплексів України»
8. Крушинська А.В. Концесія як 
інструмент бюджетно-приватного 
фінансування туристичних об’єктів. 
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Хмельницький, 7 грудня 2018 р.). 
Хмельницький:  ХУУП, 2018. – С.123-
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9. Крушинська А.В. Кластерний 
аналіз туристичних центрів України. 
XIX Міжнародна науково-практична 
конференція «Статистичні методи та 
інформаційні технології аналізу 
соціально-економічного розвитку»: 
матеріали ХІ Міжнар. Наук.-практ. 
Конф. (23 травня 2019 р., м. 
Хмельницький), Хмельницький:  
ХУУП, 2019.  С. 210-213.
10. Krushynska A. The rationale of 
creation of priority development of 
tourist type. Journal of Geography, 
Politics and Society. 2016.  6(1). С. 30–
34.
11. Individuals investment tax aspectsin 
Ukraine economy.  Economic and social 
development of Ukraine in ХХІ century: 
national vision and globalization 
challenges. Соllection of scientific 
articles. Dradt2Digital Publishing 
House, 2017. С. 95-97.
12. Крушинська А. В. Особливості 
фінансування туристичних об’єктів 
Проблеми та перспективи медичного 
страхування в Україні. IV 
Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція «Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації». м. Хмельницький (20 
вересня 2019 р.), Хмельницький:  
ХУУП, 2019.  С. 140-143.
13. Крушинська А. Проблематика та 
особливості ведення статистики 
туристичної галузі. XIX Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу
соціально-економічного розвитку: зб. 
текстів доповідей за матеріалами ХХ 
Міжнародної наук.-практ. конф., 21 
травня 2020 р. – Хмельницький:  
ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2020. 
С. 202-205.
14. Крушинський С.А., Крушинська 
А.В., Перспективи розвитку 
дистанційної освіти шляхом 
запровадження 
мультидисциплінарного підходу. І 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Дистанційна освіта в 
Україні: інноваційні, нормативно-
правові, педагогічні аспекти»., 16 
червня 2020 року, м. Київ, 2020. С.75-
78.
п.16
Участь у координаційній раді з 
питань розвитку підприємництва. 
Розпорядження міського голови від 
07.04.2016 р. №104-р.
Член спілки економістів з 2019 року. 
Посвідчення №153 від 1.012.2019.
п.17
Директор агенства СК «ТАС» у м. 
Хмельницькому. Договір № 
99420001903 від 1.09.2016 р. по цей 
час.

218442 Лозінський Сергій 
Валентинович

старший викладач 
кафедри філософії, 
соціально-
гуманітарних наук 
та фізичного 
виховання, Основне 
місце роботи

Юридичний факультет Диплом магістра, 
Кам'янець-Подільський 
державний університет, 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 010103 
Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізична 
культура

37 Фізичне виховання Кам'янець-Подільський державний 
університет; спеціальність - 
педагогіка і методика середньої 
освіти. Фізична культура, 
кваліфікація - магістр педагогічної 
освіти, викладач фізичної культури. 
Диплом XM № 27873525 від 
25.06.2005р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов 
п. 10, 14, 16,17
п.10
Завідувач кафедри фізичного 
виховання Хмельницького 
університету управління та права 
з 2003 по 2010 роки.
п.14
Участь команди університету у 
півфіналі Всеукраїнської 
баскетбольної ліги студентів, 
березень 2016 р., місто 
Хмельницький - тренер.
Участь команди університету у 
півфіналі Всеукраїнської 
баскетбольної ліги студентів, квітень 
2017 року, місто Рівне- тренер.
Етап Чемпіонату України з 
баскетболу 3х3                1-2.03.2017 р., 
м. Хмельницький, головний суддя.
Участь команди університету в етапі 
Чемпіонату України з баскетболу 3х3 
1-2.03.2017 р., м. Хмельницький – 
тренер, 1 місце.
Участь команди у фінальних 
змаганнях Чемпіонату України з 
баскетболу 3х3 24.08.2017 р., місто 
Київ, тренер
Етап чемпіонату України баскетболу 
3х3, 03.02.2018 р. м. Хмельницький, 3 
місце, тренер представник.
п.16
Участь у складі комісії по присвоєнню 
стипендій міського голови кращим 
спортсменам міста затвердженою 
рішенням виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради від 
22.11.2018 р. №894.
Участь у складі комісії по присвоєнню 
стипендій міського голови кращим 
тренерам міста затвердженою 
рішенням виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради від 
12.07.2017 р. № 10.
п.17



ХУУП, старший викладач кафедри 
природничо-гуманітарних наук та 
фізичного виховання з 23.09.2003р. – 
по сьогоднішній день.

219915 Янков Сергій 
Володимирович

Старший викладач 
кафедри філософії, 
соціально 
гуманітарних наук 
та фізичного 
виховання, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Кам'янець-Подільський 

національний 
університет, рік 

закінчення: 2008, 
спеціальність: 010103 
Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізична 
культура

14 Фізичне виховання Кам'янець-Подільський 
національний університет; 
спеціальність - педагогіка і методика 
середньої освіти. Фізична культура, 
кваліфікація - магістр педагогічної 
освіти, викладач фізичного 
виховання. 
Диплом XM № 35295054 від 
01.07.2008 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 13, 14, 15, 17
п.13
072 Фінанси, банківська справа та 
страхуваннягалузі знань 07 
Управління та адміністрування
- Підготовка робочої програми з 
навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання» (денна форма навчання)
Ухвалено кафедроюФСГНтаФВ. 
Протокол № 10 від 14.05.2020 р. 
Затверджено Методичною радою 
університету. Протокол № 8 від 
18.05.2020 р. 
Підготовка навчально-методичних 
матеріалів з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (денна форма 
навчання)
Ухвалено кафедроюФСГНтаФВ. 
Протокол № 10 від 14.05.2020 р. 
Затверджено Методичною радою 
університету. Протокол № 8 від 
18.05.2020 р.
232 Соціальне забезпечення 23 
Соціальна робота:
1.Розробка методичних рекомендацій 
до практичних занять і самостійної 
роботи студентів навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання» 
(денна форма навчання)
Ухвалено кафедрою природничо-
гуманітарних наук та фізичного 
виховання. Протокол № 8 від 
23.01.2018 р. 
Затвердженометодичною радою 
університету14.02. 2018р.  протокол. 
№ 5
081 Право галузі знань 08 право 
2.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та основи охорони 
праці»для підготовки фахівців на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра 
(денна форма навчання)
Ухвалено кафедроюФСГНтаФВ. 
Протокол № 7 від 24.01.2019 р. 
Затверджено Методичною радою 
університету. Протокол № 4 від 
14.02.2019 р.
п.14
Півфінал Всеукраїнської 
баскетбольної ліги студентів, 
березень 2016 року, суддя.
Етап Чемпіонату України 3х3 
24.06.2017 року, м. Хмельницький, 
суддя.
Керівництво студентським науковим 
гуртком «Фенікс».До роботи в 
науковому гуртку залучені студенти 
1-2 курсу  юридичного факультету. 
Ухвалено кафедрою безпеки 
життєдіяльності та фізичного 
виховання. Протокол № 5 від 
01.11.2017 р.
п.15
1. Вплив ціннісних орієнтацій на 
формування здорового способу життя 
студентів засобами фізичної 
культури: Матеріали ІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми 
розвитку освітив сфері фізичної 
культури та спорту» .- Хмельницький. 
- ХГПА. : Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія, 2018.-С.138-141
2. Янков С.В., Сірий О.М.Компоненти 
формування готовності до фізичного 
самовдосконалення студентів. 
Збірник наукових праць. 
Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна» 
2018  № 16 С. 44-48
3. Підготовка фахівців в умовах 
імплементації концептуальних засад 
розвитку педагогічної освіти в 
Україні: Матеріали ІІІ всеукраїнських 
педагогічних читань, присвячених 
100-річчю з дня народження Василя 
Сухомлинського. - Черкаси. - ЧНУ ім. 
Б. Хмельницького, 2018.-С.135-136
4. Янков С.В., Сірий О.М.Аналіз 
поглядів науковців на зміст та 
структуру професійної підготовки 
вчителів фізичної культури// 
Збірник наукових праць 
Хмельницького інституту соціальних 
технологій Університету «Україна». 
Хмельницький : ХІСТ, 2019. №17 -С. 
303-307
5. Янков С.В. Розвиток фізичних 
якостей студентів. Актуальні 
проблеми розвитку освіти в сфері 
фізичної культури та спорту : 
матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції       – 
Хмельницький : ХГПА, 2020. 191–194.
п.17
Дитяча юнацька спортивна школа 
№1 м. Хмельницького з 2013 року 
тренер-викладач з волейболу за 
сумісництвом

218257 Гуменчук Ольга Старший викладач Факультет управління та Диплом магістра, 27 Іноземна мова у фінансах Камчатський державний 



Євгенівна кафедри 
мовознавства, 
Основне місце 
роботи

економіки Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна 
академія, рік закінчення: 

2009, спеціальність: 
000009 Управління 

навчальним закладом

педагогічний інститут; спеціальність - 
англійська та німецька мови, 
кваліфікація - вчитель англійської та 
німецької мови. 
Диплом ПB № 400802 від 30.06.1989

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п.3, 5, 9, 13, 15, 17
п.3
1. Гуменчук О.Є. Basics of Professional 
English for Public Management and 
Public Administartion: навч. посіб. 
[для студ. ун-тів]. Хмельницький:  
ХУУП, 2018. 134с. (7,4 др.арк.). 
Затверджено вченою радою від 14 
травня 2018 р.,  протокол № 11.
2. Гуменчук О.Є.       English for Law 
Students. Part 2: навч. посіб. [длястуд. 
юр.фак-тівун-тів] / О.Є. Гуменчук. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 117с. (6,4 
др.арк.).  Затверджено вченою радою 
від 27.05.2019р., протокол № 11 
3. Гуменчук О.Є.       English for Law 
Students. Part 1: навч. посіб. [длястуд. 
юр.фак-тів ун-тів] /  О.Є. Гуменчук. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 117с. 
Затверджено вченою радою від 
20.05.2020р., протокол №9.
п.5
23.03.2015-05.04.2015 р. навчальний 
візит для викладачів іноземних мов 
до університету імені Марії-Кюрі 
Склодовської (м. Люблін, Республіка 
Польща) в рамках проекту TEMPUS 
№ 543990 – TEMPUS – 1 – 2013 – DE 
– TEMPUS – JPCR«Навчання 
альтернативному вирішенню спорів 
як підхід до забезпечення прав 
людини (TRADIR)» на підставі 
запрошення приймаючої сторони від 
05.02.2015 р.
п.9
Гуменчук І.А. «Особливості 
перекладу рекламних та газетно-
інформаційних текстів», 2009р. 
(учениця 11 класу спеціалізованої 
загальноосвітньої школи №19 
м.Хмельницького ім.Михайла 
Павловського зайняла призове  місце 
ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Національного центру 
«Мала академія наук України»
п.13  
1. Іноземна мова (Англійська мова): 
навчально-методичні матеріали 
навчальної дисципліни для 
підготовки  на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа і 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
О.Є.Гуменчук].  Хмельницький: 
ХУУП, 2019. 40 с.(2,6 др.ар.). 
Ухвалено кафедрою мовознавства  від 
8.04.2019р., протокол №  8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
2. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська права та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. О.Є. Гуменчук]. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 
Схвалено кафедрою мовознавства  08 
квітня 2019 року, протокол № 8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
3. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська права та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. О.Є. Гуменчук]. 
Хмельницький: ХУУП, 2019.  
Схвалено кафедрою мовознавства  08 
квітня 2019 року, протокол № 8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
п. 15
1. Гуменчук О.Є., Молотай  С.М. 
Переклад як особливий вид 
міжмовної комунікації. Освітньо-
наукове забезпечення діяльності 
складових сектору оборони України: 
тези Х Всеукраїнської науково-
практичної конференції. Національна 
академія державної прикордонної 
служби України ім. Богдана 
Хмельницького, 2 листопада 2017 р.  
С.466-467 (0,04 д.арк.)
2.  Гуменчук  О.Є. Семантика 
німецьких особових імен у 
діахронічному розвитку. Соціально-
гуманітарні дослідження та 
інноваційна освітня діяльність: 
матеріали міжнародної наукової 
конференції. Дніпровський 
національний університет ім. 
ОлесяГончара, 24-25.05.2019р., м. 
Дніпро. С.232-233.
3.  Гуменчук  О.Є. Pecularities of 
Translation of Advertising and 
Newspaper- Informative texts.  Текст і 
дискурс: когнітивно-комунікативні 
перспективи: Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської наукової інтернет-
конференції. Подільський 
національний університет імені Івана 



Огієнка. Камянець-Подільський, 19-
20.03.2020 р. 
http://englishcontext.kpnu.edu.ua/
4.  Гуменчук О.Є.,  Петренко  М.О. 
Розвиток мотивації досягнення 
сучасного керівника в управлінській 
діяльності. Освіта і наука в мінливому 
світі: проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали ІІ Міжнародної 
наукової конференції. Дніпровський 
національний університет імені Олеся 
Гончара. Дніпро 27-28.03.2020 р. 
368-370 с.
5.  Гуменчук О.Є.,  Петренко  М.О. 
Формування комунікативної 
компетентності майбутніх 
управлінців у процесі навчання. 
Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави: матеріали 
XXIV  щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів.  ХУУП, 27-30 квітня 2020 
р., м. Хмельницький
6. Гуменчук. О.Є., Рембач О.О. 
Формування іншомовної 
компетентності майбутніх 
фінансистів як педагогічна проблема. 
Тенденції та перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах глобалізації: 
матеріали міжнародної наукової 
інтернет-конференції. (Вип. 67). 
Університет Григорія Сковороди. 
Переяслав 29 січня, 2021. 

п.17
24.08.1989-09.06.1994 СШ №17, м. 
Петропавловськ-Камчатський, 
вчитель англійської мови; 01.09.1997-
11.09.2000, Хмельницька ЗОШ №19, 
вчитель англійської та німецької 
мови; з 29.09.2000  - по даний час 
ХУУП ім. Л.Юзькова, старший 
викладач англійської та німецької 
мови.

279508 Ткачук Наталія 
Миколаївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
кандидат 
економічних наук, 
доцент, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Атестат доцента 12ДЦ 
032243, виданий 

26.09.2012

12 Банківська справа Львівська комерційна академія; 
спеціальність – фінанси і кредит, 
кваліфікація – економіст. 
Диплом KД № 900067 від 27.06.1998 
р.
Кандидат економічних наук, 2008 р.
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, 
фінанси і кредит
Тема дисертації: «Власний капітал 
банку та проблеми капіталізації 
банківської системи України».
Диплом від 12.11.2008р. ДК №049396
Доцент кафедри фінансів зі 
спеціальності «Гроші, фінанси і 
кредит»
Атестат від 26.09.2012р. 
(протокол №5/02-Д) 12ДЦ №032243
Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 1, 2, 3, 13,15, 16
п.1
1.Tkachuk N. N., Senyshch P. M. 
Theoretical aspects of the stability of the 
banking system from the position of 
system and synergetic approaches. 
Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики. 2019. 
№3. С. 36-44 (0,92 д.а.), (особистий 
внесок автора 0,5 д.а.). Web of Science.
п.2
1. Ткачук Н. М. Дослідження 
банківської системи з позицій 
синергетичної методології 
Університетські наукові записки. 
2018. №66.  С. 281-290. (фахове 
видання)
2. Ткачук Н. M.  Відкритість і 
нелінійність як передумови 
самоорганізаційних процесів у 
банківській системі.  Міжнародний 
науковий журнал "Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки".  2019.  №1(21).  
C.68-74. doi.org/10.25313/2520-2294-
2019-1-4618. 
3. Ткачук Н. М. Теоретичні аспекти та 
особливості самоорганізації 
банківської системи з позиції 
ентропійного підходу. Вісник 
Одеського національного 
університету. Серія Економіка. 2019. 
Т.24.  №3(76). С. 190-193. (0,61 д.а.). 
4. Tkachuk N. M. Evolution research on 
the banking system on the positions of 
compatibility, dynamicity and self-
organization. Technology audit and 
production reserves. 2019.№1/5 (45).  
P. 4-9. DOI: 10.15587/2312-
8372.2019.155927. 
5. Tkachuk N. M., Kudelsky V. E. 
Corporatization as a prerequisite for the 
formation and development of an 
integrated economy. International 
Journal of Innovative Technologies in 
Economy. RS Global Sp. z O.O., Poland. 
2020. №5(32). (внесок автора 0,5 д.а.) 
DOI: 
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/
30122020/7332  
6.  Tkachuk N. M.Entropy-
informational approach to analysis of 
self-organization of banking system. 
EUREKA: Social and Humanities. 2019. 
- №3. -  Р. 44-50. DOI: 10.21303/2504-
5571.2019.00919 (0,72 д.а.).
п.3
1. Методика та організація  наукових 
досліджень: навч. посіб. [О. П. 
Кириленко, В. В, Письменний, Н. М. 
Ткачук та ін.] ; за ред.. О. П. 
Кириленко. Тернопіль :  Видавн.-
поліграф. центр ТНЕУ «Економічна 
думка», 2012. 196с. (с. 43-60) 
(особистий внесок автора 0,9 д.а.)
п.13 



1.Банківська система. Методичні 
рекомендації до виконання та захисту 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Банківська система» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні  здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н. М. 
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практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. К. : 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». 2019.  341с. С. 78-80 (0,21 
д.а.).
22. Ткачук Н. М. Ентропійна умова 
самоорганізаціних процесів у 
банківській системі.Статистичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами XIX Міжнародна наук.-
практ. конф., 23.05.2019р.   
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 257 с. 112-115.  (0,20 
д.а.).
23. Ткачук Н. М. Ентропійно-
інформаційна природа сучасної 
банківської системи. Тенденції та 
перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах 
глобальних викликів і 
загроз.Матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів 20.05.2019 р. Львів, 2019.  
220 с. С. 69-71. (0,14 д.а.).
24. Tkachuk N.Entropy condition of 
self-organization of the banking system 
/ N.Tkachuk & Buchkovskaya 
Y.Technology transfer: innovative 
solutionsin Socia lSciences and 
Humanities Р. 20-22 (0,22 д.а.) 
25.Ткачук Н. М. Еволюційна 
економіка та її вплив на 
функціонування банківської системи. 
Трансформація фінансово-кредитних 
відносин в умовах цифрової 
економіки: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції (Одеса 20-
21.04.2017р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. 243 
с. C. 52-57. (0,24 д.а.).
26. Ткачук Н. М. Корпоративна 
сутність консолідаційних процесів у 
банківському секторі. IV Міжнародна 
науково-практична Інтернет-
конференція «Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації», 
20.09.2019р. ХУУП. (0,17 д.а.).
27. Ткачук Н.М. Консолідація як 
вектор розвитку банківської системи 
збірник матеріалів ХIII Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Розвиток банківських систем світу в 
умовах глобалізації фінансових 
ринків» (Київ, 25.10.2019р.) ДВНЗ 
«Університет банківської справи. 
(0,16 д.а.).
28. Ткачук Н. М. Оцінка 
консолідаційних процесів у 
банківській системі. Фінанси, 
банківська система та страхування: 
стан, проблеми та перспективи 
розвитку в кризовій економіці 
України: Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції, 02-03.03.2020р.- 
ДДАЕУ, 2020. - 180 с. С. 64-68. (0,14 
д.а.).
29. Ткачук Н. М. Етапи консолідації 
банківського сектору. The XI-th 
International scientific and practical 
conference «THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF MODERN 
SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 
April 2020) Melbourne, Australia. 2020. 
518p. P. 456-457. (0,10 д.а.).
30. Ткачук Н. М. Принципи 
банківської консолідації. Цифрова 
трансформація фінансового сектора 
економіки: зб. тез доповідей за 
матеріалами V Міжнародноїнаук.-
практ. Інтернет-конф., 09-10.04.2020 
р. Одеса: ОНЕУ, 2020. 348с. С. 238-
240. (0,18 д.а.).
31. Ткачук Н.М. Статистична оцінка 
процесів консолідації банків. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: зб. текстів 
доповідей за матеріалами XX 
Міжнародної наук.-практ. конф., 
21.05.2020р. Хмельницький, ХУУП 
імені Леоніда Юзькова. 2020. 219с. С. 
136-139. (0,19 д.а.). 
п.16
З 2018р. є членом Хмельницької 
обласної організації Спілки 
економістів України, спеціальність 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, посвідчення №156

90409 Кулинич Роман 
Омелянович

Завідувач кафедри 
математики, 
статистики та 
інформаційних 
технологій, Основне 
місце роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом спеціаліста, 
Харківський 

національний університет 
імені В.Н. Каразіна, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 050101 

Економічна статистика, 
Диплом доктора наук ДД 

000148, виданий 
10.11.2011, Диплом 

19 Статистика Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна; 
спеціальність – економічна 
статистика. 
Диплом ХА № 17110672 від 30 червня 
2001 р.

Доктор економічних наук, 08.00.10 
Статистика. 
Тема дисертації: «Статистичне 



кандидата наук ДK 
026713, виданий 

13.12.2004, Атестат 
доцента 12ДЦ 016049, 
виданий 22.12.2006, 

Атестат професора 12ПP 
010974, виданий 

29.09.2015

вивчення соціально-економічного 
розвитку України: методологія 
аналізу взаємозв’язку показників».
Диплом доктора ДД № 000148
від 10.11.2011 р.
Професор кафедри математики, 
статистики та інформаційних 
технологій
Атестат професора
12ПР №010974 від 29.09.2015 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п.2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
п. 2.
1. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. 
Прикладні аспекти застосування 
методу статистичних рівнянь 
залежностей. Університетські наукові 
записки. Науковий часопис 
Хмельницького університету 
управління та права.ХУУП, 2015. № 
2.С. 316 – 333.
2. Кулинич Р.О. Методика 
оцінювання стійкості обмінного курсу 
валют. Банківська справа, 2015. №6. 
С. 74-83.
3. Кулинич Р.О. Застосування 
статистичних рівнянь залежностей 
для оцінки взаємозв’язку 
економічних явищ при обґрунтуванні 
управлінських рішень. 
Університетські наукові записки. 
Науковий часопис Хмельницького 
університету управління та права. 
ХУУП, 2016. № 4.С. 211 - 224.
4. Кулинич Р.О. Застосування методу 
статистичних рівнянь залежностей 
для оцінки взаємозв’язку 
економічних явищ при обґрунтуванні 
управлінських рішень. Статистика 
України, 2017. №1. С.21–28.
5. Кулинич Р.О. Комплексна оцінка 
результатів соціально-економічного 
розвитку України в міжнародному 
порівнянні. Університетські наукові 
записки. Науковий часопис 
Хмельницького університету 
управління та права. ХУУП, 2017. № 
4. С. 298 – 307.
6. Кулинич Р.О., Приданникова Ю.Є. 
Застосування методу статистичних 
рівнянь залежностей для оцінки 
динаміки індексу регіонального 
людського розвитку Хмельницької 
області. Науковий вісник 
Національної академії статистики, 
обліку та аудиту, 2017. №3.  С.16-25.
7. Кулинич Р.О. Комплексна оцінка 
результатів соціально-економічного 
розвитку України в міжнародному 
порівнянні. Економіка та митно-праві 
відносини, 2017. – №1.  – С.92-98.
8. Кулинич Р.О. Оптимізація 
фондоозброєності на основі 
статистичної функціональної 
теоретичної моделі виробничої 
функції. Вісник Хмельницького 
національного університету. 
Економічні науки. 2018. №6.С. 43 – 
47. (DOI: 10.31891/2307-5740-2018-
264-6(1)-43-47)
9. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. 
Статистичні методи прогнозування 
показників соціально-економічного 
розвитку та способи оцінки їх 
результатів. Банківська справа, 2019. 
№2. С. 28-47.
10. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Метод 
статистичних рівнянь залежностей: 
критерії застосування та основні 
функції. Університетські наукові 
записки. Науковий часопис 
Хмельницького університету 
управління та права  імені Леоніда 
Юзькова. ХУУП, 2019. № 4. С. 197 – 
211. (DOI: 10.37491/UNZ.72.18)
11. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. 
Статистичні методи прогнозування 
показників соціально-економічного 
розвитку та способи оцінки їх 
результатів. Формування ринкових 
відносин в Україні. – Державний 
науково-дослідний інститут 
інформатизації та моделювання 
економіки, 2019. № 11 (222). С. 16 – 
27. 
(http://doi.org/10.5281/zenodo.3606111
)
п. 3.
1. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. 
Методологічні засади статистичного 
аналізу взаємозв’язку економічних 
явищ. У кн.: Обліково-аналітичні 
аспекти управлінських концепцій: 
процеси формування та реалізації: 
Монографія / за наук. ред. М.П. 
Войнаренка і Л.В. Скоробагатої. Хм.: 
ХНУ, ФОП А.А. Мельник, 2014. 552-
568 с. 
2. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія 
статистики [Текст] : підруч. [7–е вид., 
перероб. і доп.]. К. : Знання, 2015. 239 
с.
3. Кулинич Р.О. Способи 
прогнозування макроекономічних 
показників. У кн.: Трансформація 
обліково-інформаційної політики та 
гармонізація фінансової звітності, 
аналізу і аудиту в умовах 
євроінтеграції : Монографія / за ред. 
Н. М. Левченко, Ж. К. Нестеренко ; 
М-во освіти і науки України ; Запор. 
нац. техн. ун-т.  Запоріжжя : 
Кругозір, 2015.  С. 175– 189.
4. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. 
Статистичне моделювання і 
прогнозування для обґрунтування 
програм соціально-економічного 
розвитку : [навч. вид.]. 



Хмельницький: ХУУП, 2016. 31 с.
5. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. 
Статистичне моделювання і 
прогнозування для обґрунтування 
програм соціально-економічного 
розвитку : [навч. вид.]. [2–е вид., 
доп.]. Хмельницький: ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, 2019. 57 с.
п. 8.
Член редакційної колегії наукового 
часопису “Університетські наукові 
записки”, рішення вченої ради ХУУП 
про затвердження складу редакційної 
колегії від 22 червня 2016 року, 
протокол № 12.
Член редакційної колегії наукового 
часопису “Наука та економіка”, 2009-
2016 рр., рішення вченої ради ХЕУ 
про затвердження складу редакційної 
колегії від 27 листопада 2015 року, 
протокол № 2 та Постанова ВАК 
України 27.05.2009р. №1-05/2.
Член редакційної колегії наукового 
часопису “Науковий вісник 
Національної академії статистики, 
обліку та аудиту”, рішення вченої 
ради НАСОА про затвердження 
складу редакційної колегії від 26 
вересня 2017 року, протокол № 2 та 
Постанова Міністерства освіти і науки 
України 06.11.2014р. №1279.
Керівник наукової роботи кафедри по 
кафедрі: “Статистичні методи аналізу 
соціально-економічного розвитку 
регіонів” (державний реєстраційний 
номер 0117U000107).
п. 9.
Участь у роботі апеляційної комісії 
(голова комісії) на II етапі 
Всеукраїнської олімпіади з 
дисципліни “Статистика” в 
Національній академії статистики, 
обліку та аудиту (2013-2018 рр.). 
Наказ МОН України від 06.12.2017 
№1572 «Про проведення 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2017/2018 навчальному 
році».
п. 10.
Завідувач кафедри математики, 
статистики та інформаційних 
технологій Хмельницького 
університету управління та права з 
01.12.2009 р. по теп час, Наказ №654-
к від 30.11.2009 р.
п. 11. 
Є членом спеціалізованої вченої ради 
Д. 26.006.07 при Київському 
національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана 
(спеціальність – статистика).
Опонування дисертацій у якості 
першого опонента:
1. “26” березня 2013 р., дисертаційна 
робота на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук 
Ковалевської І.М. на тему: 
“Статистичне оцінювання впливу 
екологічних факторів на соціально-
економічне становище в Україні”, 
спеціальність 08.00.10 – Статистика у 
спеціалізованій вченій раді Д 
26.870.01 при Національній академії 
статистики, обліку та аудиту.
2. “18” вересня 2013 року, 
дисертаційна робота на здобуття 
наукового ступеня доктора 
економічних наук Гончар О.В. на 
тему: “Методологічні засади 
забезпечення якості статистичної 
інформації”, спеціальність 08.00.10 – 
Статистика у спеціалізованій вченій 
раді Д 26.870.01 при Національній 
академії статистики, обліку та аудиту.
3. “24” березня 2015 р., дисертаційна 
робота на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук 
Полтавець Л.Л. на тему: 
“Статистичний аналіз та 
прогнозування використання 
енергетичних ресурсів”, спеціальність 
08.00.10 – Статистика у 
спеціалізованій вченій раді Д 
26.870.01 при Національній академії 
статистики, обліку та аудиту.
4. “10” грудня 2015 р., дисертаційна 
робота на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук 
Романенко І.О. на тему:“ 
Статистичний аналіз трудової 
міграції”, спеціальність 08.00.10 – 
Статистика у спеціалізованій вченій 
раді Д 26.006.07 при Київському 
національному економічному 
університеті ім. В. Гетьмана.
5. “28” січня 2016 року, дисертаційна 
робота на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук 
Черненко Д.І. на тему: “Статистичне 
оцінювання кон’юнктури ринку 
лабораторних медичних послуг в 
Україні ”, спеціальність 08.00.10 – 
Статистика у спеціалізованій вченій 
раді Д 26.006.07 при Київському 
національному економічному 
університеті ім. В. Гетьмана.
6. “28” березня 2016 р., дисертаційна 
робота на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук Войтко 
О.В. на тему: “Статистичний аналіз 
збитків врожаю та загибелі 
сільськогосподарських культур при 
настанні страхового випадку”, 
спеціальність 08.00.10 – Статистика у 
спеціалізованій вченій раді Д 
26.006.07 при Київському 
національному економічному 
університеті ім. В. Гетьмана.
7. “17” травня 2016 р., дисертаційна 
робота на здобуття наукового ступеня 



кандидата економічних наук 
Кисельов К.Ю. на тему: “Статистичне 
вивчення споживання продуктів 
харчування  населенням України”, 
спеціальність 08.00.10 – Статистика у 
спеціалізованій вченій раді Д 
26.870.01 при Національній академії 
статистики, обліку та аудиту.
8. “27” вересня 2016 р., дисертаційна 
робота на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук 
Пашковська А.Ю. на тему: 
“Статистичне вивчення середньої 
освіти в Україні”, спеціальність 
08.00.10 – Статистика у 
спеціалізованій вченій раді Д 
26.870.01 при Національній академії 
статистики, обліку та аудиту.
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Матеріали міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції 
економічного спрямування.  
Тернопіль, 2019.  70 с. С. 45-46. (0,1 
д.а.).
11. Ткачук Н. М. Банківська система 
як різновид складної економічної 
системи. Проблеми забезпечення 
ефективного функціонування та 
стабільного розвитку економіки та 
банківської системи.Тези доповідей 
учасників IX Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. К. : 
ДВНЗ «Університет банківської 
справи». 2019.  341с. С. 78-80 (0,21 
д.а.).
12. Ткачук Н. М. Ентропійна умова 
самоорганізаціних процесів у 
банківській системі.Статистичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку: зб. текстів доповідей за 
матеріалами XIX Міжнародна наук.-
практ. конф., 23.05.2019р.   
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. 257 с. 112-115.  (0,20 
д.а.).
13. Ткачук Н. М. Ентропійно-
інформаційна природа сучасної 
банківської системи. Тенденції та 
перспективи розвитку фінансово-
кредитної системи України в умовах 
глобальних викликів і 
загроз.Матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-
конференції викладачів, аспірантів та 
студентів 20.05.2019 р. Львів, 2019.  
220 с. С. 69-71. (0,14 д.а.).
14. Ткачук Н. М. Еволюційна 
економіка та її вплив на 
функціонування банківської системи. 
Трансформація фінансово-кредитних 
відносин в умовах цифрової 
економіки: збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
Інтернет-конференції (Одеса 20-
21.04.2017р.): Одеса: ОНЕУ, 2019. 243 
с. C. 52-57. (0,24 д.а.).
15. Ткачук Н. М. Етапи консолідації 
банківського сектору. The XI-th 
International scientific and practical 
conference «THEORETICAL 
FOUNDATIONS OF MODERN 
SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 
April 2020) Melbourne, Australia. 2020. 
518p. P. 456-457. (0,10 д.а.).
16. Ткачук Н.М. Інтеграційна 
економіка та передумови її розвитку 
Модернізація економіки: сучасні 
реалії, прогнозні сценарії та 
перспективи розвитку:матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Херсон, 28.04.2020 р. Херсон: 
ВидавництвоФОП Вишемирський 
В.С., 2020.  784 с. С. 763-766. (0,24 
д.а.)
17.Ткачук Н.М. Особливості розвитку 
ринку страхових послуг України. 
Вдосконалення фінансово-
кредитного механізму забезпечення 
інноваційного розвитку економіки: 
збірник тез Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції. 
Частина 1. Дубляни, 2020, 327 с. С, 71-
75. (0,19 д.а.).
18. Ткачук Н.М. Особливості 
концентрації страхового ринку 
України Управлінські та правові 
засади забезпечення розвитку 
України як європейської держави 
:збірник тез XXІV щорічної звітної 
наукової конференції науково-
педагогічних працівників, 
докторантів та аспірантів ХУУП імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, 
27-30.04.2020р.). Хмельницький : 
ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2020. 
199 с. С. 158-159. (0,17 д.а.).
19. Ткачук Н. М. Особливості 
розвитку ринку страхових послуг 
України. Вдосконалення фінансово-



кредитного механізму забезпечення 
інноваційного розвитку економіки: 
збірник тез Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції. 
Частина 1. Дубляни, 2020, 327с. С.71-
74. (0,19 д.а.)
п.16
З 2018р. є членом Хмельницької 
обласної організації Спілки 
економістів України, спеціальність 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, посвідчення №156

211845 Олійник Ірина 
Володимирівна

Старший викладач 
кафедри філософії, 
Основне місце 
роботи

Юридичний факультет Диплом магістра, 
Кам'янець-Подільський 
державний педагогічний 

університет, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 010103 
Педагогіка і методика 

середньої освіти, історія

21 Політологія Кам'янець-
Подільськийпедагогічнийуніверситет;
спеціальість - педагогіка і методика 
середньої освіти, історія, кваліфікація 
– викладачісторії. 
ДипломXM № 13625332 від 
26.06.2000р.

ВідповідністькадровимвимогамЛіцен
зійнихумовп. 10, 13, 14, 15
п. 10
Керівниквідділуліцензування, 
акредитаціїтанострифікаціїХмельниц
ькогоуніверситетууправліннятаправа 
(з 1.09.2010 р. по 10.09.2011 р.)
Наказ про призначення № 541-к від 
1.09.2010.
Наказ про звільнення № 606-к від 
9.09.2011.
п.13  
1.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Юридична 
деонтологія та професійна етика» для 
підготовки на першому освітньому 
рівніздобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавр за спеціальністю 081 Право 
для денної форми навчання (1,5 
др.арк.)
Ухвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання. Протокол № 5 
від 10.02.2020 р. Схвалено 
Методичною радою університету. 
Протокол №  МР-5/4 від 14.02.2020 
р.
2.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної  дисципліни «Соціологія» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавр за 
спеціальністю 081 Право для денної 
форми навчання (1,1 др.арк.)
Ухвалено кафедрою філософії та 
соціально-гуманітарних наук. 
Протокол № 7 від 17.01. 2018 р. 
Схвалено Методичною радою 
університету. Протокол № МР-5/5  
від 14.02. 2018 р.
073 Менеджмент; 281 Публічне 
управління та адміністрування 
3.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної  дисципліни «Соціологія» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавр за 
спеціальностями 073 Менеджмент; 
281 Публічне управління та 
адмініструваннядля денної форми 
навчання (1,2 др.арк.) 
Ухвалено кафедрою філософії та 
соціально-гуманітарних наук. 
Протокол № 9 від 21.01. 2019 р. 
Схвалено Методичною радою 
університету. Протокол № МР-6/6 від 
20.05. 2019 р.
4.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної  дисципліни «Соціологія» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавр за 
спеціальністю 072 Фінанси (1,2 
др.арк.)
Ухвалено кафедрою філософії та 
соціально-гуманітарних наук. 
Протокол № 9 від 21.01. 2019 р. 
Схвалено Методичною радою 
університету. Протокол № МР-6/6 від 
20.05 2019 р.
5.Навчально-методичні матеріали з 
навчальної  дисципліни «Соціологія» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавр за 
спеціальністю 242 Туризм (1,1 
др.арк.)
Ухвалено кафедрою філософії та 
соціально-гуманітарних наук. 
Протокол № 9 від 21.01. 2019 р. 
Схвалено Методичною радою 
університету. Протокол № МР-6/6 від 
20.05.2019 р.
п.14
Юридичний факультет.
Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком з 
соціальної роботи «Етос»: 
Затверджено протоколом засідання 
кафедри 27.08.2019 року № 1
п.15
1. Олійник І.В. Куліш Н.С. Церкви та 
релігійні організації в контексті 
збереження індивідуального та 
громадського здоров’я сучасних 
українців. Організації. Збірник тез 
Міжнародної науково-практичної 
конференції«Суспільство, держава і 
церква у спектрі міждисциплінарних 
досліджень». Хмельницький, 2019. 
С.55-57.
2. Олійник І.В. Про майнові права 
селянського подружжя (на прикладі 
Правобережної України кінця ХІХ – 
початку ХХ століття). Актуальні 
проблеми юридичної науки: збірник 
тез Міжнародної наукової 
конференції «Сімнадцяті осінні 
юридичні читання»  (м. 



Хмельницький, 19-18.10.2018 р.): [у 2-
х част.] .  Хмельницький: ХУУП, 2018. 
Частина друга.  С.74-78.
3. Олійник І.В. Про передумови 
урбанізаційних процесів та причини 
сповільненої модернізації 
українських міст. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації: збірник тез IІI 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22–
23.09.2017 р.) ; за заг. ред. д. е. н., 
проф. Синчака В. П.  Хмельницький: 
ХУУП. 2017.  С. 173-176.
4. Олійник І.В. Вплив релігії на 
економічну поведінку сільського 
населення Правобережної України у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ 
століття. Суспільство, держава і 
церква у спектрі міждисциплінарних 
досліджень: зб. матеріалів Всеукр. 
науково-практичної конференції 
(Хмельницький, 9-10.09.2016 
р.).Хмельницький: ХНУ, 2016.
5. Олійник І.В. Проблема правового 
регулювання участі селянства 
Правобережної України у торгівлі 
землею у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття. Актуальні 
проблеми юридичної науки: збірник 
тез Міжнародної наукової 
конференції «П’ятнадцяті осінні 
юридичні читання» (м. 
Хмельницький, 21-12.10.2016 року).  
Частина перша.  Хмельницький: 
Хмельницький університет 
управління та права, 2016. С. 32-34.
 6. Олійник І.В. Ігнацій Сцибор-
Мархоцький  як харизматичний 
лідер-
реформаторInternationalScientific-
PracticalConferenceTheoreticalandappli
edresearchesinthefieldofpedagogyandso
cialsciences: ConferenceProceedings, 
December 28-29, 2016. Kielce: 
HolyCrossUniversity. 320 pages. Р. 155-
158

264568 Шутяк Ірина 
Анатоліївна

Старший викладач 
кафедри філософії, 
соціально-
гуманітарних наук 
та фізичного 
виховання.«Заслуж
ений вчитель 
України» з 2010р., 
Сумісництво

Факультет управління та 
економіки

Диплом спеціаліста, 
Луцький державний 

технічний університет, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність:  Облік і 
аудит

29 Безпека життєдіяльності Кам`янець-Подільський державний 
педагогічний інститут ім. В.П. 
Затонського; спеціальність - фізичне 
виховання, кваліфікація - вчитель 
фізичної культури.
Диплом УB № 792712 від 21.06.1991 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18
п.10
Керівник фізичного виховання, 
заступник директора Кам’янець-
Подільського коледжу харчової 
промисловості НУХТ від 27.12.2004р. 
по 02.11.2017р. (Наказ № 53 від 
27.12.2004 – по наказ № 97-К від 
19.10.2017 р. Кам’янець-Подільський).
  Голова циклової комісії фізичного 
виховання Кам’янець-Подільського 
коледжу харчової промисловості 
НУХТ з 2018 року.
п.13
1. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Психологія 
спілкування» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
073 Менеджмент/ 281 Публічне 
управління та адміністрування/ 242 
Туризм/ галузей знань 07 Управління 
та адміністрування/ 28 Публічне 
управління та адміністрування/ 24 
Сфера обслуговування. / [розр. 
І.А.Шутяк]. Хмельницький: ХУУП, 
2020. Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання 28 вересня 
2020 року, протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
2.Навчально-методичні матеріали 
навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для підготовки на 
першому освітньомурівні здобувачі 
ввищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. І.А.Шутяк]. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 
Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання 28вересня 2020 
року, протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
3.Навчально-методичні матеріали 
навчальної дисципліни «Психологія 
спілкування» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. І.А.Шутяк]. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 
Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання 28вересня 2020 
року, протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
п.14
Керівництво науковим студентським 
гуртком  «Медико-біологічне 
обгрунтування відновлення та 
ефективні методи контролю за 
функціональним станом організму 
осіб, які мають органічні та 



функціональні порушення». 
Ухвалено кафедрою природничо-
гуманітарних наук та фізичного 
виховання. Протокол № 6 від 12.2017 
р.
Керівництво науковим студентським 
гуртком « Таємниці спілкування».  
Ухвалено кафедрою природничо-
гуманітарних наук та фізичного 
виховання. Протокол № 6 від 12.2017 
р.
п.15
1.Шутяк І.А. Екологічні аспекти в 
БЖД. Збірник тез міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Подільські читання», С. 31-39. 9-
10.10.2018р.
2. Маніпуляція в діловому 
спілкуванні. Щорічна звітна наукова 
конференція науково-педагогічних 
працівників ХУУП імені Леоніда 
Юзькова «Управлінські та правові 
засади забезпечення розвитку 
України як європейської держави 27-
30.04.2020р. Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда Юзькова.
3. Доповідь на конференцію науково-
педагогчних працівників Кам’янець-
Подільського коледжу харчової 
промисловості НУХТ на тему: 
«Методичні рекомендації для 
студентів щодо самостійних занять з 
фізичного виховання». (Кам’янец –
Подільський, протокол №  12 від 
26.12.2018).
4. Шутяк І.А. Лідерство як позитивна 
мотивація сучасного керівника. 
Search for scientific answers to the 
challenge so four time 2020: 
Матеріалинауково-
практичноїміжнародноїконференції 
(28-29.12.2020 р).
5. Шутяк І.А., ТкачЛ.В. Маніпуляціїя 
кневід’ємна складова ділового 
спілкування. Науковий періодичний 
журнал «SWorldJournal». №6. 2021. 
п.16
Заступник голови методичного 
об'єднання з фізичної культури і 
спорту міста Кам'янця-Подільського з 
2005 рокупо 2017 рік (Протокол№ 1 
від 05.09.2005. м. Кам’янець-
Подільський).
п.17
Досвід роботи за спеціальністю  29 
років. Викладач за спеціальністю в 
дипломі і практичної роботи за 
спеціальністю 29 років.  З 1991  року 
працюю викладачем  (наказ№ 243 К-
від 23.07.1991р.) по теперішній час 
викладач ВСП Кам’янець-
Подільського фахового коледжу 
харчової промисловості НУХТ.
П.18
Наукове консультування ТзоВ 
«Котло-монтаж» з дотримання вимог 
законодавства щодо забезпечення 
умов праці з 2017р. по 2020р.

53133 Куліш Наталія 
Стефанівна

Доцент, кандидат 
філософських наук, 
Основне місце 
роботи

Юридичний факультет Диплом спеціаліста, 
Чернівецький 

національний університет 
імені Юрія Федьковича, 

рік закінчення: 2001, 
спеціальність: 010103 

Всесвітня історія, Диплом 
кандидата наук ДK 

027431, виданий 
26.02.2015

16 Філософія Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича; 
спеціальність - всесвітня історія, 
кваліфікація - історик, викладач.
Диплом PH № 16413863 від 
30.06.2001р.
Кандидат філософських наук
Спеціальність 09.00.11 -  
Релігієзнавство.
Тема дисертації: «Сучасний віруючий 
в контексті державно-церковних 
(державно-конфесійних) та 
міжцерковних, міжконфесійних 
відносин в Україні»
Диплом ДК № 027431 
від 26.02. 2015 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17
п.3
Куліш Н. С. Сучасний віруючий в 
контексті державно-конфесійних та 
міжконфесійних відносин в Україні: 
монографія. Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права, 2017. 226 с.
п.9
Участь у проведенні 2 етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Хмельницького 
територіального відділення  МАН 
України (відділення філософії та 
суспільствознавства; секція теологія, 
релігієзнавство та історія релігії) – 
член журі.
п.13
1. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Філософія» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 073 Менеджмент, 
242 Туризм, 281 Публічне управління 
та адміністрування, 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузей знань 07 Управління та 
адміністрування, 24 Сфера 
обслуговування за денною формою 
навчання. [розр. Н.С.Куліш]. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 
Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання “10” лютого 
2020 року, протокол № 7. Погоджено 
методичною радою університету 13 
лютого 2020 року протокол № 5.
2. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної  дисципліни 
«Філософія»для підготовки на 



першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 232 Соціальне 
забезпечення.Хмельницький: ХУУП, 
2019. Ухвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних нау та 
фізичного виховання. Протокол № 1 
від 27.08.2019  р. Схвалено 
Методичною радою університету. 
Протокол № 3 від 21.10.2019 р.
3. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Філософія» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальностями 073 
Менеджмент, 281 Публічне 
управління та адміністрування, 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування  галузі знань 07 
Управління та адміністрування.[розр. 
Н.С.Куліш]. Хмельницький: ХУУП, 
2020. Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання “14” травня 
2020 року, протокол № 10. 
Погоджено методичною радою 
університету 18 червня 2020 року 
протокол № 8.
п.14
Керівництво студентською науковою 
проблемною групою «Ноосфера». 
Затверджено протоколом засідання 
кафедри 27.08.2019 року № 1
п.15
1. Куліш Н.С. Олійник І.В. Церкви та 
релігійні організації в контексті 
збереження індивідуального та 
громадського здоров’я сучасних 
українців. Організації. Збірник тез 
Міжнародної науково-практичної 
конференції«Суспільство, держава і 
церква у спектрі міждисциплінарних 
досліджень». Хмельницький, 2019. 
С.55-57.
2. Куліш Н. Конституційні гарантії 
права на свободу совісті  для 
сучасного українського віруючого. 
Збірник тез Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Конституційні цінності: правова 
природа та практика реалізації».   
Хмельницький, 2019. С.117-119.
3. Куліш Н.С. Концептуальні 
проблеми забезпечення права на 
свободу совісті у чинному законі 
України «Про свободу совісті та 
релігійні організації. Збірник тез 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Людська гідність і 
права людини як основа 
конституційного устрою держави». 
Хмельницький: ХУУП, 2018. С.176-
179.
4. Куліш Н.  Міжконфесійна 
соціальна діяльність релігійних 
інституцій в сучасній Україні.Збірник 
тез ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації» , Хмельницький, 2017. 
С.125-127
5. Куліш Н.С. До питання 
«Міжконфесійні вияви соціальної 
діяльності релігійних спільнот в 
Україні. Збірник тез Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Суспільство, держава і церква у 
спектрі міждисциплінарних 
досліджень».  Хмельницький, 2016. 
С.54-55.
п.16
Хмельницьке церковне історичне 
товариство.
п.17
Хмельницький університет 
управління та права, доцент кафедри 
філософії, соціально-гуманітарних 
наук та фізичного виховання (з 2010 
року по теперішній час)

332343 Булат Галина 
Володимирівна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом бакалавра, 
Технологічний 

університет Поділля, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 0501 
Економіка і 

підприємництво, Диплом 
спеціаліста, 

Технологічний 
університет Поділля, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 050106 
Облік і аудит, Диплом 

кандидата наук ДK 
016896, виданий 

10.10.2013

19 Фінансовий аудит Технологічний університет Поділля. 
Спеціальність - Облік і аудит, 
кваліфікація – економіст. Диплом XM 
№15213362  від16.06.2001
Кандидат економічних наук
Спеціальність 08.00.09 
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)
Тема дисертації:
«Організаційно-методичне 
забезпечення обліку і аудиту 
оборотних активів (на прикладі 
автотранспортних підприємств)»
Диплом ДК № 016896 від 10.10.2013 
р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16,17
п. 2
1. Булат Г.В. Бюджетне фінансування 
- форма бюджетного механізму. 
Вісник ХНУ.№6, 2017р., с.138-142.
2. Булат Г.В. Методика визначення 
аудиторського ризику за умов 
використання інформаційних 
технологій для ведення обліку і 
аудиту. Вісник ХНУ. №2. 2018р. с.199 
-204. 
3. Булат Г.В. Лаба О.Л. Формування 
ефективного внутрішнього контролю 
як складової системи управління 
основними засобами підприємств 
енергетичної галузі (на прикладі АТ 
«Хмельницькобленерго»). Вісник 
ХНУ. №6. 2018.С.196-200.
4. Булат Г.В. Чернюх Н.В. 
Удосконалення документального 



оформлення ремонту рухомого 
складу як одного із засобів 
оптимізації витрат автотранспортних 
підприємств (на прикладі ТОВ 
«Дженерал Транс Альянс Логістик»). 
Вісник ХНУ №1. 2019.С.53-57.
5. GalinaBulat. Modelofinternalauditing 
organization with use of accounting 
information technologies. 
Evropeanhumanities studies: state and 
society. №1, 2019р., с.270-281.
6. Булат Г.В., Гуменюк А.Ф. Аналіз 
дебіторської заборгованості та 
напрями удосконалення управління 
нею. Вісник ХНУ. Серія: "Економічні 
науки".  2020. №1(278). C.222-226.
п. 3
1.  Illiashenko K., Bezverkhnia 
Y.Economic strategies for the 
development of society: collective 
monograph. etc.  Іnternational Science 
Group. Boston : Primedia eLaunch, 
2020.          410 р. 
(БулатГ.В.Методикавизначенняаудит
орськогоризикузаумовипроведенняав
томатизованогоаудиту.С.343-349).
п. 8
1. Виконавець НДР на тему: 
"Фінансово-управлінські моделі та 
стратегії стабільного розвитку бізнесу 
в умовах турбулентності" (ДР 
0120U104161), ХУУП, 2020р.
2. Керівник НДР «Особливості 
функціонування та розвитку ОСББ в 
площині обліку, фінансів, права» (ДР 
0016U008638), Хмельницький 
кооперативний торговельно-
економічний інститут, 2019 р.
3. Виконавець НДР на тему: 
"Соціально-економічний розвиток 
України в умовах входження в 
європейський економічний простір" 
ХКТЕІ, 2015р.
4. Виконавець НДР Одеського 
національного економічного 
університету на 2010-2014 рр. 
„Проблеми і напрями розвитку 
обліку та контролю в умовах 
глобалізації» (ДР0109U008757).
5. Виконавець НДР Хмельницького 
національного університету 
«Автоматизація обліку оборотних 
активів на автотранспортних 
підприємствах» (ДР  0108U001288), 
2013 р.
п. 10
З 2013 до 2014 рр. – організаційна 
робота на посаді завідувача кафедри 
фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ 
(Наказ №72-ОСП від 30.08.2013р.)
З 2018р. голова ДЕК в 
Хмельницькому інституті МАУП для 
студентів спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська  справа та страхування»
п. 13
1.Бухгалтерський облік: Навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. Хмельницький:  
ХУУПім. Леоніда Юзькова, 2019. 67с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               
05.11.2019 р., протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
2. Фінансовий аудит: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. Хмельницький: 
ХУУП ім. Леоніда Юзькова, 2019. 
48с.Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування                               
5 листопада 2019 року, протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
3. Фінансовий контролінг: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. ХУУП ім. Леоніда 
Юзькова, 2019. 50с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               
05.11.2019 р., протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
4. Казначейська система: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на другому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістр за спеціальністю 073 
Менеджмент зі спеціалізацією 
Організація і управління охороною 
здоров’я галузі знань 07 Управління 
та адміністрування/ [розр. Г.В.Булат]. 
Хмельницький: Хууп ім. Леоніда 
Юзькова, 2020. 25с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 10  березня 2020 року, 
протокол №9. Погоджено 
методичною радою 27.04.2020 р., 
протокол № 9.



п. 15
1. Булат Г.В. Трансформаційні 
перетворення обліково-аналітичного 
забезпечення управління в умовах 
євроінтеграційних процесів.Тези ІV 
Міжнародної науково-практичної 
конференції присвяченій 110-річчю 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» та 20-річчю 
Федерації професійних бухгалтерів і 
аудиторів України 25 листопада 2016 
р., м. Київ.
2.  Булат Г.В. Внутрішній аудит – 
ефективний сигналізатор запобігання 
ризиків у бізнесі.Тези Інтернет-
конференції на тему «Актуальні 
проблеми сьогодення у сфері 
фінансів, обліку та аудиту», 24-
25.05.2016 р. м.Хмельницький.
3. Булат Г.В. Єременко Ю.О. 
Проблеми фінансування освіти в 
Україні. Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.136-145.
4. Булат Г.В. Лозовський М.Р. 
Моделювання-один із напрямків 
удосконалення інформаційного 
забезпечення аналізу фінансового 
стану малих підприємств. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018.  №13. 
С.145-156.
5. Булат Г.В. Романець Я.М. 
Безготівкові розрахунки на 
підприємстві: суть, види та 
перспективи організації. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.156-163.
6. Булат Г.В. Чевельова А.Д. Шляхи 
удосконалення внутрішнього 
контролю поточних зобов’язань як 
складової системи управління 
платоспроможністю підприємства. 
Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.560-568.
7. Булат Г.В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Збірник праць V 
всеукраїнської науко-практичної 
Інтернет-конференції на тему 
«Розвиток України та її регіони: 
реалії та перспективи», 18.10.2019р. 
м. Хмельницький. С.70-74.
8. Булат Г. В. Гармонізація облікової 
політики підприємств споживчої 
кооперації до вимог МСФЗ. 
Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації: збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції 
(м.Хмельницький, 20.09.2019 р.); за 
заг. ред. д.е.н., проф. СинчакаВ. П. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. с.37-41.
9. Булат Г. В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Розвиток України та її 
регіонів: реалії та перспективи: 
збірник праць V Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 
18.10.2019 р.) ; за заг. ред. 
С.І.Гребінської, М.Я.Зуб.  
Хмельницький : «ПП Мельник А.А.», 
2019. с.70-74.
10. Булат Г.В. Напрямки 
популяризації професії бухгалтера в 
Україні. Економіка ХХІ століття: 
проблеми та перспективи: зб. 
наук.пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий.Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.17-21.
11. Булат Г.В. Особливості експрес-
аналізу фінансового стану суб’єктів 
малого підприємництва. 
Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави: збірник тез 
ХХIV щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів із заочною формою участі 
(м. Хмельницький, 27-30 квітня 2020 
року) . Хмельницький : ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, 2020.
12. Булат Г.В. Управлінський облік - 
основний метод аналітичного 
забезпечення ефективного 
використання основних 
засобів.MODERN SCIENCE AND 
PRACTICE: збірник тез  ХV 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (4-5 травня 2020 р., 
Варна, Болгарія), 2020, с.91-96.
13. Булат Г.В. Роль особистості 
викладача в підготовці 
висококваліфікованих кадрів. 
Економіка ХХІ століття: проблеми та 
перспективи: зб. наук. пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий. Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.27-33.
п. 16
З 2018р. є членом «Ради незалежних 
бухгалтерів та аудиторів».
п.17
Бухгалтерпрофспілкової 
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41338 Місінкевич Леонід 
Леонідович

Завідувач кафедри 
теорії та історії 
держави і права, 
доктор історичних 
наук, професор, 
Основне місце 
роботи

Юридичний факультет Диплом доктора наук ДД 
008345, виданий 

26.05.2010, Диплом 
кандидата наук ДK 
008724, виданий 

13.12.2000, Атестат 
доцента ДЦ 009352, 
виданий 21.12.2004, 

Атестат професора 12ПP 
009779, виданий 

26.06.2014

38 Історія України Доктор історичних наук
Спеціальність 07.00.01 ¬«Історія 
України».
Тема дисертації: «Процеси 
реабілітації в Україні жертв 
політичних репресій радянської доби 
у другій половині ХХ – на початку 
ХХІ століття: історико-соціальний 
аспект»
Диплом ДД № 008345 від 26.05.2010 
р.
Професор кафедри теорії та історії 
держави і права
Атестат 12ПР № 009779 від 
26.06.2014 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 2, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 16
п.2
1.Місінкевич Л. Л. Життя віддане 
людям та науці (до 100-річчя з дня 
народження академіка П. Т. 
Тронька)Університетські наукові 
записки. Часопис Хмельницького 
університету управління та права.  
Хмельницький, 2015. № 3 (55). С. 188 
– 196.
2. Місінкевич Л. Л. Здобутки 
науковців Хмельницького 
університету управління та права в 
2015 р. Освіта, наука і культура на 
Поділлі. Збірник наукових праць. Т. 
22 Кам’янець-Подільський: Оіюм, 
2015. 719 c. С. 633 – 640.
3. Місінкевич Л. Л. Опір державній 
політиці колективізації на 
Хмельниччині: від волинок до 
повстання (1929 – 1931-х рр.)  
Університетські наукові записки. 
Часопис Хмельницького університету 
управління та права. Хмельницький, 
2016. № 3.  С. 321 – 331.
4. Місінкевич Л. Л. Державна 
репресивна політика на Поділлі в 30-
х рр. ХХ століття. // Університетські 
наукові записки. Часопис 
Хмельницького університету 
управління та права. Хмельницький, 
2017. № 3. С. 10– 26.
5. Місінкевич Л. Л. Видатний вчитель 
та блискучий педагог (до 110-ї 
річниці з дня народження Петра 
Щербини).  Університетські наукові 
записки. Часопис Хмельницького 
університету управління та права. 
Хмельницький, 2020.  1. С. 250– 258.
п.3
1. Місінкевич Л. Коренізація і 
національні меншини Поділля у 20-
30-х рр. ХХ століття.  К.: Рідний край, 
1999. 73с.
2. Місінкевич Л. Єврейська і польська 
національні меншини Поділля (20-
30-ті рр. ХХ століття)  К.: Поділля, 
2001.  254 с.
3. Місінкевич Л., Васильєв В., Р. 
Подкур Політичні репресії радянської 
доби на Хмельниччині,  Реабілітовані 
історією. Хмельницька область. 
(Науково-документальна серія книг 
"Реабілітовані історією": у 27 т. голов. 
редкол.: Тронько П. Т. (голова [та 
ін.]). Кн. 1.[обл. редкол.: Вавринчук 
М. П. (голова) та ін.]. Хмельницький, 
2008.  С. 11 – 130.
4. Місінкевич Л. Реабілітація жертв 
політичних репресій в Україні (друга 
половина ХХ – початок ХХІ століття) 
Хмельницький: ХУУП, 2009. – 426 с.
5. Місінкевич Л. Процеси реабілітації 
в Україні жертв політичних репресій 
радянської доби Реабілітовані 
історією: У двадцяти семи томах. 
Хмельницька область. Редакція тому: 
М. В. Заго-родний (голова та ін.) 
Упорядники: Л. Л. Місінке-вич, Р. Ю. 
Подкур. Кн. 6. Хмельницький, 2015.   
1174 с.  C. 11 – 158.
п.8
Член редакційної колегії наукового 
часопису Хмельницького 
університету управління та права 
«Університетські наукові записки».
Заступник голови обласної 
редакційної колегії тому 
«Реабілітовані історією. Хмельницька 
область»
Член редакційної колегії вісника 
державного архіву Хмельницької 
області «Подільська старовина»
Член редакційної колегії науково-
краєзнавчого збірника «Краєзнавець 
Хмельниччини»
п.10
Завідувач кафедри теорії та історії 
держави і права ХУУП імені Леоніда 
Юзькова.
п.11
Спеціалізована вчена рада Д 
64.051.10 Харківського національного 
університету ім. В. Н. Карабіна. 11 
червня 2004 р. виступив офіційним 
опонентом кандидатської дисертації 
Адамовського В. І. «Депортація 
населення України в першій половині 
ХХ століття: причини, наслідки 
шляхи повернення на батьківщину», 
поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія 
України

Спеціалізована вчена рада Д 
76.051.06 Чернівецького 
національному університеті імені 
Юрія Федьковича. 28.04.2006 р. 
виступив офіційним опонентом 
кандидатської дисертації 



Жуковського О.І. «Національні 
меншини Правобережної України у 
20-ті роки ХХ століття: суспільно-
політичний та культурний розвиток», 
поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія 
України

Спеціалізована вчена рада Д 
76.051.06  Чернівецького 
національному університеті імені 
Юрія Федьковича. 22.02.2008 р. 
виступив офіційним опонентом 
кандидатської дисертації Ніколіної 
Інни Іванівної «Загальноосвітня 
школа України в контексті суспільно-
політичного життя  20-х – початку 
30-х рр. ХХ століття», поданої на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія 
України

Спеціалізована вчена рада Д 
26.235.01 при Інституті історії 
України НАН України. 27.11.2009 
р.виступив офіційним опонентом 
кандидатської дисертації Тітової Н. В. 
«Українське та польське населення 
Поділля׃проблеми міжнаціональних 
відносин у прикордонному регіоні 
УРСР (1920–1930-ті роки)», поданої 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія 
України

Спеціалізована вчена рада Д 
76.051.06  Чернівецького 
національному університеті імені 
Юрія Федьковича. 15.04.2011 р. 
виступив офіційним опонентом 
кандидатської дисертації Дробіної 
Лілії Миколаївни «Радянська система 
соціального забезпечення в західних 
областях України (1939-1941, 1944-
1953 рр.)», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю 
07.00.01 – історія України
п.13
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування, 242 Туризм галузі 
знань 24 Сфера обслуговування, 281 
Публічне управління та 
адміністрування галузі знань 28 
Публічне управління та 
адміністрування
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Історія України» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавр за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування, 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування, 242 Туризм галузі 
знань 24 Сфера обслуговування, 281 
Публічне управління та 
адміністрування галузі знань 28 
Публічне управління та 
адміністрування [Текст]  розр. Л. Л. 
Місінкевич. Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права, 2019. 15 с. Схвал. 
каф. ТІДП 29.08.2019, прот. № 1, 
погодж. метод. радою 19.09.2019, 
прот. № 2. 
Історія України: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Історія України» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавр за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування, 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування, 242 Туризм галузі 
знань 24 Сфера обслуговування, 281 
Публічне управління та 
адміністрування галузі знань 28 
Публічне управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання [Текст] розр. Л. Л. 
Місінкевич. Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права, 2019. 28 с. 
Схвал. каф. ТІДП 29.08.2019, прот. № 
1, погодж. метод. радою 19.09.2019, 
прот. № 2. 
281 Публічне управління та 
адміністрування
Історія України: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Історія України» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавр за спеціальністю 281 
Публічне управління та 
адміністрування галузі знань 28 
Публічне управління та 
адміністрування за заочною формою 
навчання [Текст] розр. Л. Л. 
Місінкевич.  Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права, 2020. 38 с. 
Схвал. каф. ТІДП 29.08.2019, прот. № 
1, погодж. метод. радою 13.02.2020. 
прот. № 5. 
081 Право
Робоча програма навчальної 
дисципліни «Історія держави і права 
України» для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 081 Право галузі знань 
08 Право. Хмельницький : ХУУП, 



2017. 28 с. Схвал.  каф. ТІДП 
22.02.2017, прот. № 7, погодж. метод. 
Радою 22.03.2017, прот. № 8, затв. 
прорект. з навч. роб. 24.03. 2017.
Історія держави і права 
України:навчально-методичні 
матеріали з навчальної дисципліни 
«Історія держави і права України» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 081 Право галузі знань 
08 Право за денною формою 
навчання. Хмельницький : ХУУП, 
2017. 92 с. Схвал. каф. ТІДП 
28.02.2018, прот. № 7, погодж. метод. 
радою 09.03.2018, прот. № 8, затв. 
прорект. з навч. роб. 12.03.2018.
п.15
1. Місінкевич Л. Л. Здобутки 
науковців Хмельницького 
університету управління та права в 
2015 році. Освіта, наука і культура на 
Поділлі. Збірник наукових праць.  Т. 
22 Кам’янець-Подільський: Оіюм, 
2015.  719 c. С. 633 – 640.
2. Місінкевич Л. Л. Опір державній 
політиці колективізації на 
Хмельниччині: від волинок до 
повстання (1929 – 1931-х рр.)  
Університетські наукові записки. 
Часопис Хмельницького університету 
управління та права.  Хмельницький, 
2016.  № 3. С. 321 – 331.
3. Місінкевич Л. Л. Роки 
подвижництва та здобутків: історія 
наукової діяльності  Хмельницький 
університет управління та права (1992 
– 2017): наукові здобутки.  
Хмельницький, ХУУП. 2017. С. 5 – 24.
4. Місінкевич Л. Л. Шлях 
становлення та діяльності (до 25-
річчя заснування Хмельницького 
університету управління та права). 
Подільська старовина. Вісник 
державного архіву Хмельницької 
області.  Хмельницький, 2017. № 1. С. 
111 – 117.
5. Місінкевич Л. Л. Здобутки 
науковців Хмельницького 
університету управління та права. 
Хмельницькі краєзнавчі студії: 
науково-краєзнавчий збірник 
[редкол. Баженов Л.В. (голова), 
Блажевич Ю.І. (співголова), Єсюнін 
С.М. відп. секр.) та ін.]  
Хмельницький, 2018. Вип. 17. 358 с. 
С. 295 – 310.
6. Місінкевич Л. Л. Політичні 
репресії науково-освітньої 
інтелігенції м. Кам’янця-
Подільського в кінці 20 – початку 30-
х рр. ХХ століття. Хмельницькі 
краєзнавчі студії: науково-
краєзнавчий збірник [редкол. 
Баженов Л.В. (голова), Блажевич Ю.І. 
(співголова), Єсюнін С.М. відп. секр.) 
та ін.]  Хмельницький, 2020.  Вип. 24. 
328 с.  С. 212 – 221.
п.16
Член правління Хмельницької 
обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України

332343 Булат Галина 
Володимирівна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом бакалавра, 
Технологічний 

університет Поділля, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 0501 
Економіка і 

підприємництво, Диплом 
спеціаліста, 

Технологічний 
університет Поділля, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 050106 
Облік і аудит, Диплом 

кандидата наук ДK 
016896, виданий 

10.10.2013

19 Фінансова звітність 
підприємства

Технологічний університет Поділля. 
Спеціальність - Облік і аудит, 
кваліфікація – економіст. Диплом XM 
№15213362  від16.06.2001
Кандидат економічних наук
Спеціальність 08.00.09 
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)
Тема дисертації:
«Організаційно-методичне 
забезпечення обліку і аудиту 
оборотних активів (на прикладі 
автотранспортних підприємств)»
Диплом ДК № 016896 від 10.10.2013 
р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16,17
п. 2
1. Булат Г.В. Бюджетне фінансування 
- форма бюджетного механізму. 
Вісник ХНУ.№6, 2017р., с.138-142.
2. Булат Г.В. Методика визначення 
аудиторського ризику за умов 
використання інформаційних 
технологій для ведення обліку і 
аудиту. Вісник ХНУ. №2. 2018р. с.199 
-204. 
3. Булат Г.В. Лаба О.Л. Формування 
ефективного внутрішнього контролю 
як складової системи управління 
основними засобами підприємств 
енергетичної галузі (на прикладі АТ 
«Хмельницькобленерго»). Вісник 
ХНУ. №6. 2018. С.196-200.
4. Булат Г.В. Чернюх Н.В. 
Удосконалення документального 
оформлення ремонту рухомого 
складу як одного із засобів 
оптимізації витрат автотранспортних 
підприємств (на прикладі ТОВ 
«Дженерал Транс Альянс Логістик»). 
Вісник ХНУ №1. 2019. С.53-57.
5. GalinaBulat. Modelofinternalauditing 
organization with use of accounting 
information technologies. 
Evropeanhumanities studies: state and 
society. №1, 2019р., с.270-281.
6. Булат Г.В., Гуменюк А.Ф. Аналіз 
дебіторської заборгованості та 
напрями удосконалення управління 
нею. Вісник ХНУ. Серія: "Економічні 
науки".  2020. №1(278). C.222-226.
п. 3
1.  Illiashenko K., Bezverkhnia 



Y.Economic strategies for the 
development of society: collective 
monograph. etc.  Іnternational Science 
Group. Boston : Primedia eLaunch, 
2020.          410 р. 
(БулатГ.В.Методикавизначенняаудит
орськогоризикузаумовипроведенняав
томатизованогоаудиту.С.343-349).
п. 8
1. Виконавець НДР на тему: 
"Фінансово-управлінські моделі та 
стратегії стабільного розвитку бізнесу 
в умовах турбулентності" (ДР 
0120U104161), ХУУП, 2020 р.
2. Керівник НДР «Особливості 
функціонування та розвитку ОСББ в 
площині обліку, фінансів, права» (ДР 
0016U008638), Хмельницький 
кооперативний торговельно-
економічний інститут, 2019 р.
3. Виконавець НДР на тему: 
"Соціально-економічний розвиток 
України в умовах входження в 
європейський економічний простір" 
ХКТЕІ, 2015р.
4. Виконавець НДР Одеського 
національного економічного 
університету на 2010-2014 рр. 
„Проблеми і напрями розвитку 
обліку та контролю в умовах 
глобалізації» (ДР0109U008757).
5. Виконавець НДР Хмельницького 
національного університету 
«Автоматизація обліку оборотних 
активів на автотранспортних 
підприємствах» (ДР  0108U001288), 
2013 р.
п. 10
З 2013 до 2014 рр. – організаційна 
робота на посаді завідувача кафедри 
фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ 
(Наказ №72-ОСП від 30.08.2013р.)
З 2018 р. голова ДЕК в 
Хмельницькому інституті МАУП для 
студентів спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська  справа та страхування»
п. 13
1.Бухгалтерський облік: Навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. Хмельницький:  
ХУУП ім. Леоніда Юзькова, 2019. 67с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               
05.11.2019 р., протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
2. Фінансовий аудит: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. Хмельницький: 
ХУУП ім. Леоніда Юзькова, 2019. 48с. 
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               5 
листопада 2019 року, протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
3. Фінансовий контролінг: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. ХУУП ім. Леоніда 
Юзькова, 2019. 50с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               
05.11.2019 р., протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
4. Казначейська система: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на другому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістр за спеціальністю 073 
Менеджмент зі спеціалізацією 
Організація і управління охороною 
здоров’я галузі знань 07 Управління 
та адміністрування/ [розр. Г.В.Булат]. 
Хмельницький: Хууп ім. Леоніда 
Юзькова, 2020. 25с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 10  березня 2020 року, 
протокол №9. Погоджено 
методичною радою 27.04.2020 р., 
протокол № 9.
п. 15
1. Булат Г.В. Трансформаційні 
перетворення обліково-аналітичного 
забезпечення управління в умовах 
євроінтеграційних процесів. Тези ІV 
Міжнародної науково-практичної 
конференції присвяченій 110-річчю 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» та 20-річчю 
Федерації професійних бухгалтерів і 
аудиторів України 25 листопада 2016 
р., м. Київ.
2.  Булат Г.В. Внутрішній аудит – 
ефективний сигналізатор запобігання 
ризиків у бізнесі. Тези Інтернет-
конференції на тему «Актуальні 
проблеми сьогодення у сфері 



фінансів, обліку та аудиту», 24-
25.05.2016 р. м.Хмельницький.
3. Булат Г.В. Єременко Ю.О. 
Проблеми фінансування освіти в 
Україні. Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.136-145.
4. Булат Г.В. Лозовський М.Р. 
Моделювання-один із напрямків 
удосконалення інформаційного 
забезпечення аналізу фінансового 
стану малих підприємств. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018.  №13. 
С.145-156.
5. Булат Г.В. Романець Я.М. 
Безготівкові розрахунки на 
підприємстві: суть, види та 
перспективи організації. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.156-163.
6. Булат Г.В. Чевельова А.Д. Шляхи 
удосконалення внутрішнього 
контролю поточних зобов’язань як 
складової системи управління 
платоспроможністю підприємства. 
Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.560-568.
7. Булат Г.В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Збірник праць V 
всеукраїнської науко-практичної 
Інтернет-конференції на тему 
«Розвиток України та її регіони: 
реалії та перспективи», 18.10.2019р. 
м. Хмельницький. С.70-74.
8. Булат Г. В. Гармонізація облікової 
політики підприємств споживчої 
кооперації до вимог МСФЗ. 
Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації: збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 20.09.2019 р.); за заг. 
ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. с.37-41.
9. Булат Г. В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Розвиток України та її 
регіонів: реалії та перспективи: 
збірник праць V Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 
18.10.2019 р.) ; за заг. ред. 
С.І.Гребінської, М.Я.Зуб.  
Хмельницький : «ПП Мельник А.А.», 
2019. с.70-74.
10. Булат Г.В. Напрямки 
популяризації професії бухгалтера в 
Україні. Економіка ХХІ століття: 
проблеми та перспективи: зб. 
наук.пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий.Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.17-21.
11. Булат Г.В. Особливості експрес-
аналізу фінансового стану суб’єктів 
малого підприємництва. 
Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави: збірник тез 
ХХIV щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів із заочною формою участі 
(м. Хмельницький, 27-30 квітня 2020 
року) . Хмельницький : ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, 2020.
12. Булат Г.В. Управлінський облік - 
основний метод аналітичного 
забезпечення ефективного 
використання основних засобів. 
MODERN SCIENCE AND PRACTICE: 
збірник тез  ХV Міжнародної 
науково-практичної конференції (4-5 
травня 2020 р., Варна, Болгарія), 
2020, с.91-96.
13. Булат Г.В. Роль особистості 
викладача в підготовці 
висококваліфікованих кадрів. 
Економіка ХХІ століття: проблеми та 
перспективи: зб. наук. пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий. Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.27-33.
п. 16
З 2018р. є членом «Ради незалежних 
бухгалтерів та аудиторів».
п.17
Бухгалтер профспілкової організації 
працівників ХКТЕІ
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Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16,17
п. 2
1. Булат Г.В. Бюджетне фінансування 
- форма бюджетного механізму. 
Вісник ХНУ.№6, 2017р., с.138-142.
2. Булат Г.В. Методика визначення 
аудиторського ризику за умов 
використання інформаційних 
технологій для ведення обліку і 
аудиту. Вісник ХНУ. №2. 2018р. с.199 
-204. 
3. Булат Г.В. Лаба О.Л. Формування 
ефективного внутрішнього контролю 
як складової системи управління 
основними засобами підприємств 
енергетичної галузі (на прикладі АТ 
«Хмельницькобленерго»). Вісник 
ХНУ. №6. 2018. С.196-200.
4. Булат Г.В. Чернюх Н.В. 
Удосконалення документального 
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3. Фінансовий контролінг: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. ХУУП ім. Леоніда 
Юзькова, 2019. 50с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               
05.11.2019 р., протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
4. Казначейська система: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на другому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістр за спеціальністю 073 
Менеджмент зі спеціалізацією 
Організація і управління охороною 
здоров’я галузі знань 07 Управління 
та адміністрування/ [розр. Г.В.Булат]. 
Хмельницький: Хууп ім. Леоніда 
Юзькова, 2020. 25с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 10  березня 2020 року, 
протокол №9. Погоджено 
методичною радою 27.04.2020 р., 
протокол № 9.
п. 15
1. Булат Г.В. Трансформаційні 
перетворення обліково-аналітичного 
забезпечення управління в умовах 
євроінтеграційних процесів. Тези ІV 
Міжнародної науково-практичної 
конференції присвяченій 110-річчю 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» та 20-річчю 
Федерації професійних бухгалтерів і 
аудиторів України 25 листопада 2016 
р., м. Київ.
2.  Булат Г.В. Внутрішній аудит – 
ефективний сигналізатор запобігання 
ризиків у бізнесі. Тези Інтернет-
конференції на тему «Актуальні 
проблеми сьогодення у сфері 
фінансів, обліку та аудиту», 24-
25.05.2016 р. м.Хмельницький.
3. Булат Г.В. Єременко Ю.О. 
Проблеми фінансування освіти в 
Україні. Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.136-145.
4. Булат Г.В. Лозовський М.Р. 
Моделювання-один із напрямків 
удосконалення інформаційного 
забезпечення аналізу фінансового 
стану малих підприємств. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018.  №13. 
С.145-156.
5. Булат Г.В. Романець Я.М. 
Безготівкові розрахунки на 
підприємстві: суть, види та 
перспективи організації. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.156-163.
6. Булат Г.В. Чевельова А.Д. Шляхи 
удосконалення внутрішнього 
контролю поточних зобов’язань як 
складової системи управління 
платоспроможністю підприємства. 
Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.560-568.
7. Булат Г.В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Збірник праць V 
всеукраїнської науко-практичної 
Інтернет-конференції на тему 
«Розвиток України та її регіони: 
реалії та перспективи», 18.10.2019р. 
м. Хмельницький. С.70-74.
8. Булат Г. В. Гармонізація облікової 
політики підприємств споживчої 
кооперації до вимог МСФЗ. 
Стратегічні напрями соціально-



економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації: збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 20.09.2019 р.); за заг. 
ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. с.37-41.
9. Булат Г. В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Розвиток України та її 
регіонів: реалії та перспективи: 
збірник праць V Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 
18.10.2019 р.) ; за заг. ред. 
С.І.Гребінської, М.Я.Зуб.  
Хмельницький : «ПП Мельник А.А.», 
2019. с.70-74.
10. Булат Г.В. Напрямки 
популяризації професії бухгалтера в 
Україні. Економіка ХХІ століття: 
проблеми та перспективи: зб. 
наук.пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий.Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.17-21.
11. Булат Г.В. Особливості експрес-
аналізу фінансового стану суб’єктів 
малого підприємництва. 
Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави: збірник тез 
ХХIV щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів із заочною формою участі 
(м. Хмельницький, 27-30 квітня 2020 
року) . Хмельницький : ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, 2020.
12. Булат Г.В. Управлінський облік - 
основний метод аналітичного 
забезпечення ефективного 
використання основних засобів. 
MODERN SCIENCE AND PRACTICE: 
збірник тез  ХV Міжнародної 
науково-практичної конференції (4-5 
травня 2020 р., Варна, Болгарія), 
2020, с.91-96.
13. Булат Г.В. Роль особистості 
викладача в підготовці 
висококваліфікованих кадрів. 
Економіка ХХІ століття: проблеми та 
перспективи: зб. наук. пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий. Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.27-33.
п. 16
З 2018р. є членом «Ради незалежних 
бухгалтерів та аудиторів».
п.17
Бухгалтер профспілкової організації 
працівників ХКТЕІ

31245 Бучковська Яна 
Георгіївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Тернопільська академія 
народного господарства, 

рік закінчення: 2004, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

030776, виданий 
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14 Фінанси Тернопільська академія народного 
господарства. Спеціальність – 
Фінанси, кваліфікація – магістр з 
фінансів. Диплом TE№ 25683186 від
27.06.2004
Кандидат економічних наук,
спеціальність 08.00.08 - гроші, 
фінанси і кредит.
Тема дисертації: «Система 
фінансування дошкільної освіти в 
забезпеченні пріоритетів 
гуманітарного розвитку»
Диплом ДК № 030776 від 29.09.2015 
р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов 
п. 1,3,10,13,15,16
п.1
1. Olena Kuzmak, Oleh Kuzmak, Anna 
Tarasova and Yana Buchkovska (2018). 
Present-day realities of risk 
managementin the activity of Ukrainian 
banks. Banks and Banks Systems, 13(1), 
150-161.
п.3
1.Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія / зазаг. інаук. 
ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький :  ХУУП, 2017. 374 с. 
(БучковськаЯ. Г. Диверсифікація 
джерел фінансування освіти як 
напрям інноваційно-інвестиційного 
розвитку національної економіки 
(підрозділ 5.4.) с. 362-373; (0,58 д.а.).
п.10
Виконання обов’язків заступника 
відповідального секретаря 
приймальної комісії.
п.13
1.Навчально-методичні матеріали з 
дисципліни «Фінанси» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
Я.Г. Бучковська]. Хмельницький: 
ХУУП, 2018. 33 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 02.10.2018 р., 
протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 
25.10. 2018 р., протокол №2.
2. Методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Фінанси» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування  
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Я.Г. 



Бучковська]. Хмельницький: ХУУП, 
2019. 32 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 29.01.2019 р., 
протокол № 7. 
Погоджено методичною радою 
університету 14 лютого 2019 року, 
протокол №4.
3. Робоча програма переддипломної 
практики для підготовки на другому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 27.08.2019 р., протокол 
№ 1.
Погоджено методичною радою 
університету 19.09.2019 р., протокол 
№ 2.
п.15
1. Natalia Tkachuk, Yana Buchkovskaya 
Entropy conditions of self-organization 
of the banking system. Proceedings of 
the 2st Annual Conference 28 March 
2019 Tallinn, Estonia "Technology 
transfer: innovative solutions in Social 
Sciences and Humanities". p.20-23.
2. Бучковська Я. Г. До питання про 
обґрунтування форм фінансування 
дошкільної освіти. Матеріали ХІХ 
Міжнародної наук.-практ. конф., 23 
травня 2019 р. Хмельницький :  ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 213-
217.
3. Бучковська Я. Г. Проблеми 
забезпечення інвестиційної безпеки 
держави. Аспекти стабільного 
розвитку економіки в умовах 
ринкових відносин, мат. ХІІІ 
Міжнародної наук.-практич. 
конферен. 30-31 травня 2019 р. 
Умань: Видавець «Сочінський М. М. 
2019.  с. 20-21.
4. Бучковська Я.Г. Витрати 
домогосподарств: сутністно-
аналітичний аспект. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації: збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 20 вересня 2019 
року); за заг. ред. д. е. н., проф. 
Синчака В. П. Хмельницький :  ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 44-48.  
5. Т.М. Фасолько, Я.Г.Бучковська, 
ФедорчукО.С. Ризики у діяльності 
суб’єктів господарювання. Public 
communication in science:  
philosophical, cultural, political, 
economic and IT context: Collection of 
scientific papers «ΛΌГOΣ» with 
Proceedings of the International 
Scientific and Practical Conference 
(Vol.1), May 15, 2020. Houston, USA: 
European Scientific Platform. P.103-
105.
6. Бучковська Я. Г. Сучасний стан 
дошкільної освіти для дітей з 
особливими потребами. Збірник 
науково-методичних праць 
Подільського соціального навчально-
реабілітаційного соціально-
економічного коледжу. Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму: матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. 
Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 
2017. 260 с. (С. 148-150).

п.16
Член Спілки економістів України. 
Посвідчення № 149 від 01.01.2019 р.
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Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
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Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Тернопільська академія 
народного господарства, 

рік закінчення: 2004, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

030776, виданий 
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14 Бюджетна система Тернопільська академія народного 
господарства. Спеціальність – 
Фінанси, кваліфікація – магістр з 
фінансів. 
Диплом TE№ 25683186 від27.06.2004 
р.
Кандидат економічних наук,
спеціальність 08.00.08 - гроші, 
фінанси і кредит.
Тема дисертації: «Система 
фінансування дошкільної освіти в 
забезпеченні пріоритетів 
гуманітарного розвитку»
Диплом ДК № 030776 від 29.09.2015 
р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов 
п. 1,3,10,13,15,16
п.1
1. Olena Kuzmak, Oleh Kuzmak, Anna 
Tarasova and Yana Buchkovska (2018). 
Present-day realities of risk 
managementin the activity of Ukrainian 
banks. Banks and Banks Systems, 13(1), 
150-161.
п.3
1.Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія / зазаг. інаук. 
ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький :  ХУУП, 2017. 374 с. 
(БучковськаЯ. Г. Диверсифікація 
джерел фінансування освіти як 
напрям інноваційно-інвестиційного 
розвитку національної економіки 
(підрозділ 5.4.) с. 362-373; (0,58 д.а.).



п.10
Виконання обов’язків заступника 
відповідального секретаря 
приймальної комісії.
п.13
1.Навчально-методичні матеріали з 
дисципліни «Фінанси» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
Я.Г. Бучковська]. Хмельницький: 
ХУУП, 2018. 33 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 02.10.2018 р., 
протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 
25.10. 2018 р., протокол №2.
2. Методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Фінанси» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування  
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Я.Г. 
Бучковська]. Хмельницький: ХУУП, 
2019. 32 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 29.01.2019 р., 
протокол № 7. 
Погоджено методичною радою 
університету 14 лютого 2019 року, 
протокол №4.
3. Робоча програма переддипломної 
практики для підготовки на другому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 27.08.2019 р., протокол 
№ 1.
Погоджено методичною радою 
університету 19.09.2019 р., протокол 
№ 2.
п.15
1. Natalia Tkachuk, Yana Buchkovskaya 
Entropy conditions of self-organization 
of the banking system. Proceedings of 
the 2st Annual Conference 28 March 
2019 Tallinn, Estonia "Technology 
transfer: innovative solutions in Social 
Sciences and Humanities". p.20-23.
2. Бучковська Я. Г. До питання про 
обґрунтування форм фінансування 
дошкільної освіти. Матеріали ХІХ 
Міжнародної наук.-практ. конф., 23 
травня 2019 р. Хмельницький :  ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 213-
217.
3. Бучковська Я. Г. Проблеми 
забезпечення інвестиційної безпеки 
держави. Аспекти стабільного 
розвитку економіки в умовах 
ринкових відносин, мат. ХІІІ 
Міжнародної наук.-практич. 
конферен. 30-31 травня 2019 р. 
Умань: Видавець «Сочінський М. М. 
2019.  с. 20-21.
4. Бучковська Я.Г. Витрати 
домогосподарств: сутністно-
аналітичний аспект. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації: збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 20 вересня 2019 
року); за заг. ред. д. е. н., проф. 
Синчака В. П. Хмельницький :  ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 44-48.  
5. Т.М. Фасолько, Я.Г.Бучковська, 
ФедорчукО.С. Ризики у діяльності 
суб’єктів господарювання. Public 
communication in science:  
philosophical, cultural, political, 
economic and IT context: Collection of 
scientific papers «ΛΌГOΣ» with 
Proceedings of the International 
Scientific and Practical Conference 
(Vol.1), May 15, 2020. Houston, USA: 
European Scientific Platform. P.103-
105.
6.Бучковська Я. Г. Сучасний стан 
дошкільної освіти для дітей з 
особливими потребами. Збірник 
науково-методичних праць 
Подільського соціального навчально-
реабілітаційного соціально-
економічного коледжу. Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму: матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. 
Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 
2017. 260 с. (С. 148-150).

п.16
Член Спілки економістів України. 
Посвідчення № 149 від 01.01.2019 р.

31245 Бучковська Яна 
Георгіївна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Тернопільська академія 
народного господарства, 

рік закінчення: 2004, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

030776, виданий 
29.09.2015

14 Місцеві фінанси Тернопільська академія народного 
господарства. Спеціальність – 
Фінанси, кваліфікація – магістр з 
фінансів. Диплом TE№ 25683186 від
27.06.2004
Кандидат економічних наук,
спеціальність 08.00.08 - гроші, 
фінанси і кредит.
Тема дисертації: «Система 



фінансування дошкільної освіти в 
забезпеченні пріоритетів 
гуманітарного розвитку»
Диплом ДК № 030776 від 29.09.2015 
р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов 
п. 1,3,10,13,15,16
п.1
1. Olena Kuzmak, Oleh Kuzmak, Anna 
Tarasova and Yana Buchkovska (2018). 
Present-
dayrealitiesofriskmanagementintheactivi
tyofUkrainianbanks. 
BanksandBanksSystems, 13(1), 150-161.
п.3
1.Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія / зазаг. інаук. 
ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький :  ХУУП, 2017. 374 с. 
(БучковськаЯ. Г. Диверсифікація 
джерел фінансування освіти як 
напрям інноваційно-інвестиційного 
розвитку національної економіки 
(підрозділ 5.4.) с. 362-373; (0,58 д.а.).
п.10
Виконання обов’язків заступника 
відповідального секретаря 
приймальної комісії.
п.13
1.Навчально-методичні матеріали з 
дисципліни «Фінанси» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
Я.Г. Бучковська]. Хмельницький: 
ХУУП, 2018. 33 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 02.10.2018 р., 
протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 
25.10. 2018 р., протокол №2.
2. Методичні рекомендації до 
виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Фінанси» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування  
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Я.Г. 
Бучковська]. Хмельницький: ХУУП, 
2019. 32 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 29.01.2019 р., 
протокол № 7. 
Погоджено методичною радою 
університету 14 лютого 2019 року, 
протокол №4.
3. Робоча програма переддипломної 
практики для підготовки на другому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування
Схвалено кафедроюменеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування27.08.2019 р., протокол 
№ 1.
Погоджено методичною радою 
університету 19.09.2019р., протокол 
№ 2.
п.15
1. Natalia Tkachuk, Yana Buchkovskaya 
Entropy conditions of self-organization 
of the banking system. Proceedings of 
the 2st Annual Conference 28 March 
2019 Tallinn, Estonia "Technology 
transfer: innovative solutions in Social 
Sciences and Humanities". p.20-23.
2. Бучковська Я. Г. До питання про 
обґрунтування форм фінансування 
дошкільної освіти. Матеріали ХІХ 
Міжнародної наук.-практ. конф., 23 
травня 2019 р. Хмельницький :  ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 213-
217.
3. Бучковська Я. Г. Проблеми 
забезпечення інвестиційної безпеки 
держави. Аспекти стабільного 
розвитку економіки в умовах 
ринкових відносин, мат. ХІІІ 
Міжнародної наук.-практич. 
конферен. 30-31 травня 2019 р. 
Умань: Видавець «Сочінський М. М. 
2019.  с. 20-21.
4. Бучковська Я.Г. Витрати 
домогосподарств: сутністно-
аналітичний аспект. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації: збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 20 вересня 2019 
року); за заг. ред. д. е. н., проф. 
Синчака В. П. Хмельницький :  ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2019. с. 44-48.  
5. Т.М. Фасолько, Я.Г.Бучковська, 
ФедорчукО.С.Ризикиудіяльностісуб’єк
тівгосподарювання. Public 
communication in science:  
philosophical, cultural, political, 
economic and IT context: Collection of 
scientific papers «ΛΌГOΣ» with 
Proceedings of the International 
Scientific and Practical Conference 
(Vol.1), May 15, 2020. Houston, USA: 
European Scientific Platform. P.103-
105.



6. Бучковська Я. Г. Сучасний стан 
дошкільної освіти для дітей з 
особливими потребами. Збірник 
науково-методичних праць 
Подільського соціального навчально-
реабілітаційного соціально-
економічного коледжу. Інновації 
партнерської взаємодії освіти, 
економіки та соціального захисту в 
умовах інклюзії та прагматичної 
реабілітації соціуму: матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. 
Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 
2017. 260 с. (С. 148-150).
п.16
Член Спілки економістів України. 
Посвідчення № 149 від 01.01.2019 р.

328002 Виговська Тетяна 
Вікторівна

Доцент кафедри 
філософії, 
соціально- 
гуманітарних наук 
та фізичного 
виховання, Основне 
місце роботи

Юридичний факультет Диплом кандидата наук 
KД 057451, виданий 
17.02.1992, Атестат 

доцента ДЦ 003388, 
виданий 10.10.2001

39 Основи охорони праці Київський ордена Леніна державний 
університет ім. Т.Г.Шевченка. 
Спеціальність – біологія, кваліфікація 
- біолог-генетик, викладач біології та 
хімії. Диплом B-I № 535542 
від25.06.1979
Кандидат біологічних  наук
Спеціальність
03.00.15 - Генетика
Тема дис.: «Комплексное 
генетическое обследование больних с 
синдромом Шерешевского- Тернера 
и супружеских пар с нарушением 
репродуктивной функции».
Диплом від 17.04.1992 р.
КД № 057451.
Доцент за спеціальністю  –
03.02.08 – Екологія
Атестат від 18.10.2001 р.
ДЦ № 003388

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 2, 3, 13, 14, 15, 16,18.
п. 2
1. Виговська Т.В., Виговський Л.А. 
Екологічна свідомість як основа 
екологічної культури. Софія. 
Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 
2(14). 2019. С. 33-36.
2. Виговська Т.В. Безпека поводження  
з пестицидами та агрохімікатами на 
Хмельниччині. Університетські 
наукові записки. Часопис  ХУУП.  
Хмельницький : ХУУП, 2015. № 2.   С. 
388-398.
3. Виговська Т.В.,  Виговський Л.А. 
Світогляд як системоформуючий 
чинник у процесі формування 
екологічної свідомості особистості // 
Університетські наукові записки. 
Часопис  ХУУП. №2. 2016. 
Хмельницький : ХУУП. С. 333-341.
4.   Виговська Т.В.,  Виговський Л.А. 
Політико-правова модель державно-
церковних відносин як основа 
регулювання взаємин між державою і 
релігійними організаціями.  Софія. 
Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. 
2019.  №13.  С. 12-16. 
5. Виговська Т.В., Рябцева В.О. Роль 
ландшафтного дизайну в благоустрої 
міста. Екологічний вісник. 2019. 
Травень-червень.  С.23–24. п.3
6. Виговська Т.В.  Юглічек  Л.С. 
Екологічна мережа Хмельниччини : 
монографія. Хмельницький : ХУУП, 
2012. 96 с.
п.13
1. Навчально-методичні матеріали 
навчальної дисципліни «Основи 
охорони праці» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальностями 073 Менеджмент/ 
281 Публічне управління та 
адміністрування/ 242 Туризм/ 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузей знань 07 
Управління та адміністрування/ 28 
Публічне управління та 
адміністрування/ 24 Сфера 
обслуговування. / [розр. Т.В. 
Виговська]. Хмельницький: ХУУП, 
2020. Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання 28 вересня 
2020 року, протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
2. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Екологія людини» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування в 
галузі знань з галузі знань 07 
Управління та адміністрування. / 
[розр. Т.В. Виговська]. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 
Схвалено кафедрою філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання 28 вересня 
2020 року, протокол № 2. Погоджено 
методичною радою університету 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
3. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Екологія» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальностями 073 
Менеджмент/ 281 Публічне 
управління та адміністрування/ 242 
Туризм/ 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузей знань 
07 Управління та адміністрування/ 
28 Публічне управління та 
адміністрування/ 24 Сфера 
обслуговування. / [розр. Т.В. 
Виговська]. Хмельницький: ХУУП, 
2020. Схвалено кафедрою філософії, 



соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання “10” лютого 
2020 року, протокол № 7. Погоджено 
методичною радою університету 13 
лютого 2020 року протокол № 5.
п.14
Керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Ойкумена»: Затверджено кафедрою 
філософії, соціально-гуманітарних 
наук та фізичного виховання  
01.11.2019 р., протокол №5.
п. 15
1. Виговська Т. В.   До проблеми 
добудови 3-го та 4-го енергоблоків 
ХАЕС. Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми 
юридичної науки: збірник тез 
Міжнародної наукової конференції 
«Шістнадцяті осінні юридичні 
читання» (м. Хмельницький, 20-
21.10.2017 р.): [у 2-х 
частинах.].Частина друга. 
Хмельницький : ХУУП, 2017. С. 8-9.
2. Виговська Т.В. До проблеми 
реалізації концепції збалансованого 
розвитку в Україні. Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації: збірник тез IІI 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09.2017 р.) ; за заг. ред. д. е. н., 
проф. Синчака В.П.  Хмельницький : 
Хмельницький університет 
управління та права, 2017.  294 с. 
3. Виговська Т.В., Дзюблюк Т.В. 
Шляхи вирішення проблеми 
поводження з відходами на 
Хмельниччині.  Рекультивація 
полігонів і сміттєзвалищ : проблемні 
питання та кращі практики : збірка 
матеріалів Національного форуму 
«Поводження з відходами в Україні : 
законодавство, економіка, 
технології». (м. Святогірськ, 
Донецька область, 7-8.11.2019 р.). 
Київ : Центр екологічної освіти та 
інформації, 2019. С. 43-45. 
4. Виговська Т.В. Роль релігійного 
світогляду у процесі подолання 
глобальних екологічних проблем. 
Суспільство, держава і церква у 
спектрі міждисциплінарних 
досліджень : зб. матеріалів Міжнар. 
наук.-практ. конференції. 
(Хмельницький, 11-12.10.2019 р.) / за 
ред. Заславської О.О., Посвістак О.А., 
Ювсечка Я.В. Хмельницький : ХНУ, 
2019. С. 9-12.
5. Виговська Т.В., Виговський 
Л.А.Світогляд як основа формування 
та утвердження екологічної 
свідомості особистості. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Подільські читання. 
Екологія, охорона довкілля, 
збереження біотичного та 
ландшафтного різноманіття: наука, 
освіта, практика» / за заг. ред. Г.А. 
Білецької.  Хмельницький : ХНУ, 
2019. С. 34-40. 
6. Виговська Т.В., Виговський 
Л.А.Релігія як чинник національної 
безпеки. Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми 
юридичної науки: «Вісімнадцяті 
осінні юридичні читання» (м. 
Хмельницький, 25.10.2019): [у 2-х 
частинах.]. Частина друга. 
Хмельницький : ХУУП,2019. С. 8-9. 
7. Виговська Т.В., Виговський 
Л.А.Світогляд як основа формування 
та утвердження екологічної 
свідомості особистості 
//FaundationofSpiritualendMolecular-
GeneticImprovementofHumanHealthen
dEnvironmentalProtection. Ukrainian 
Breakthrough into the Global 
Civilization and Science : Peer-reviewed 
materials digest (collective monograph) 
pablshed folloving the results of the 
International Internet Coference of the 
3rd International scientific and practical 
forum (London, March 25-April 05, 
2018). С.84-86.
8. Виговська Т.В. Туристично-
рекреаційна привабливість 
Хмельниччини. Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Подільські читання: 
Екологія, охорона довкілля, 
збереження біотичного та 
ландшафтного різноманіття: наука, 
освіта, практика». Хмельницький: 
ХНУ, 2019. С.119 –123.
9. Виговська Т.В. Рекреаційно-
туристичний потенціал 
Хмельниччини. Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Екологічна безпека 
об’єктів туристично-рекреаційного 
комплексу». Львів : ЛДУБЖ, 2019.  С. 
9-12.
10. Виговська Т.В. Проблеми 
ефективності екологічного  
управління  та використання  коштів  
з фонду    навколишнього 
природного середовища  на 
Хмельниччині Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації : 
збірник  тез IV Міжнародної науково-
практичної інтернет- конференції (м. 
Хмельницький, 20.09.2019 р.) ; за заг. 
ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП  імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 48- 51.



11. Виговська Т.В., Виговський 
Л.А.Экологические проблемы 
обращения  с пестицыдами и 
агрохимикатами на Хмельнитчине.   
Материали интернет-конференции II 
Международного научно-
практического форума «Основы 
духовного и молекулярно-
генетического оздоровления 
человека и охраны окружающей 
среды. 03-07.10.2016 г. 
FaundationofSpiritualendMolecular-
GeneticImprovementofHumanHealthen
dEnvironmentalProtection.-London: 
Peer-
reviewedmaterialsdigest(collectivemono
graph) 
pablshedfollovingtheresultsoftheInterna
tionalInternetCoferenceofthe 
2ndInternationalscientificandpracticalfo
rum(London 03-October 07,2016. С.72-
75. 
п.16
Членнауково-
методичноїрадизпитаньцивільногоза
хистутабезпекижиттєдіяльностіприН
МЦцивільногозахистутабезпекижитт
єдіяльностіХмельницькоїобласті. 
Наказ по НМЦ  від 18.04.2013 р.
п.18
1.Консультування департаменту 
екології та природних ресурсів ХОДА 
. Участь в координаційній раді зі 
сприяння формування регіональної 
екологічної мережі,розвитку 
заповідної справи та збереження 
біорізноманіття.(Розпорядження по 
ХОДА від 2009 року зі змінами від 
19.03.2020 269/2020-р).
2. Консультування  відділу  з питань 
екології Управління з питань екології 
та контролю за благоустроєм міста 
Хмельницького. Рекомендації 
включені долокальних НПА 
Хмельницького 
міськвиконкому:Програми охорони 
довкілля м. Хмельницького на 2016- 
2020 рр., яка затверджена рішенням 
п’ятої сесії міської ради від 
16.03.2016р. №31  та  Стратегії 
розвитку м. Хмельницького до 2025 
року затвердженої 
рішенням№2п’ятнадцятоїсесії 
Хмельницької міської ради від 
31.05.2017 р. 

154477 Виговський Леонід 
Антонович

Завідувач кафедри 
філософії, 
соціально-
гуманітарних наук 
та фізичного 
виховання, Основне 
місце роботи

Юридичний факультет Диплом доктора наук ДД 
004581, виданий 

15.12.2005, Диплом 
кандидата наук ФC 
009883, виданий 

25.10.1989, Атестат 
доцента ДЦ 005066, 
виданий 22.12.1993, 

Атестат професора 12ПP 
004690, виданий 

22.12.2007

38 Соціологія Київський державний університет 
ім.Т.Г.Шевченка. Спеціальність – 
філософія, кваліфікація - філософ, 
викладач філософських дисциплін. 
Диплом ЖB-1 № 045868 від 
10.06.1989
Доктор філософських наук
Спеціальність 09.00.11 
¬«Релігієзнавство».
Тема дисертації: «Релігія як 
суспільно-функціонуючий феномен»
Диплом ДД № 004581
від 1512.2005 р.
Професор кафедри філософії та 
політології
Атестат 12ПР № 004690 від 
22.02.2007 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
п.3 
1. Виговський Л.А. Трансформація 
функціональності релігійного 
комплексу як реалізація його 
суспільних адаптаційних 
можливостей. Релігія в контексті 
соціокультурних трансформацій 
України. Монографія. Київ, 2009. С. 
8-12.
2. Виговський Л.А. Світоглядно-
сенсотвірна функціональність релігії 
як системно-формуючий елемент 
структури її функцій. 
Функціональність релігії: український 
контекст. Монографія. За ред. 
професорів А. Колодного та Л. 
Филипович. К.: УАР, 2017. С.23-32.
п.8
Член редакційної колегії наукового 
часопису ХУУП «Університетські 
наукові записки».
п.10
Завідувач кафедри філософії, 
соціально-гуманітарних наук та 
фізичного виховання Хмельницького 
університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова (Наказ № 
580-к від 31.08.2018 р.).
п.11
Член спецради Д.76.051.08 із захисту 
докт. та канд. дисертацій при 
Чернівецькому нац. ун-ті ім. Ю. 
Федьковича.
Опонування: 
1. Спеціалізована вчена рада Д 
26.161.03 в Інституті філософії імені 
Г.С. Сковороди НАН України. В    17 
вересня 2007 р. виступив опонентом 
докторської дисертації Докаша В.І.  
«Трансформація есхато-хіліастичних 
концептів протестантської теології»,  
поданої на здобуття наукового 
ступеня  доктора філософських наук 
за спеціальністю 09.00.11 – 
релігієзнавство.
2. Спеціалізована вчена рада Д 
26.161.03 в Інституті філософії імені 
Г.С. Сковороди НАН України. В  8 
червня  2008 р. виступив опонентом 
докторської дисертації Арістової А.В. 
«Релігійні конфлікти в перехідних 
європейських суспільствах: природа, 



динаміка, вплив на релігійно-
суспільні процеси»,  поданої на 
здобуття наукового ступеня  доктора 
філософських наук за спеціальністю 
09.00.11 – релігієзнавство.
3. Спеціалізована вчена рада К 14. 
053 релігієзнавство (Житомирській 
державний університет ім. Івана 
Франка). 23 вересня 2011 р. виступив 
офіційним опонентом кандидатської 
дисертації Булиги І. І. “Особливості 
трансформації християнських 
конфесій в умовах тоталітарних 
режимів на Волині періоду Другої 
світової  війни”, поданої на здобуття 
наукового ступеня  кандидата 
філософських наук за спеціальністю 
09.00.11 – релігієзнавство.
п.13
1. Виговський Л.А., Гуменюк О.Г. 
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Психологія 
правоохоронної діяльності» для 
підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальностями 262 
Правоохоронна діяльність галузі 
знань 26 Цивільна безпека за денною 
формою навчання. Схвал. каф. 
ФСГНФВ 19.02.2020, прот. № 7, 
погодж. метод. радою 27.04.2020, 
прот. № МР-6.  
2. Виговський Л.А. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Соціологія» для 
підготовки фахівців на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 073 Менеджмент / 074 
Публічне управління та 
адміністрування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання. Схвал. 
каф. ФСГНФВ, 19.02.2020, прот. № 7, 
погодж. метод. радою 25.05.2020, 
прот. № МП-7. 
3. Виговський Л.А. Робоча програма 
навчальної дисциплини «Соціологія» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 управління та 
адміністрування. Схвал. каф. 
ФСГНФВ  19.02.2020, прот. №7, 
погодж. метод. радою 19.12.2020, 
прот. № МП-4/5.
4. Виговський Л.А. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Соціологія» для 
підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальностями 072 
фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
Схвал. каф. ФСГНФВ 27.08.2019, 
прот. №1, погодж. метод. радою 
радою 25.05.2020, прот. № МП-7. 
5. Виговський Л.А. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Соціологія» для 
підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальностями 232  
соціальне забезпечення галузі знань 
23 соціальна робота. Схвал. каф. 
ФСГНФВ 28.02.2018, прот. № 7, 
погодж. метод. радою 09.03.2018, 
прот. № 8, затв. прорект. з навч. роб. 
12.03.2018.
6. Виговський Л.А. Навчально-
методичні матеріали навчальної 
дисципліни «Філософія»
для підготовки фахівців на третьому 
освітньому рівні здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальностями: 081 Право галузі 
знань 08 Право, 281 Публічне 
управління та адміністрування галузі 
знань 28 Публічне управління та 
адміністрування, 051 Економікагалузі 
знань 51 Соціальні та поведінкові 
наукидля підготовки докторів 
філософії за денною формою 
навчання. Схвал. каф. ФСГНФВ 
19.02.08.2020, прот. №7, погодж. 
метод. радою радою 27.04.2020, прот. 
№ МП-7.
7. Виговський Л.А. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Логіка» для підготовки 
фахівців на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 081 право 
галузі знань 08 право за денною 
формою навчання. Схвал. каф. 
ФСГНФВ 27.08.2020, прот. №1, 
погодж. метод. радою 19.09.2020, 
прот. № МП-2. 
п.14
Керівництво постійно діючим  
студентським науковим гуртком 
«Софія» (протокол засідання 
кафедри № 5 від 01.11.2019 р.)
п.15
1. Виговський Л.А. Громадянське 
суспільство як чинник становлення 
публічної політики в Україні // 
Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації: збірник тез IІI 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22–
23.09.2017 р.); за заг. ред. д.е.н., 
проф. Синчака В.П.  Хмельницький: 
ХУУП, 2017. С. 36-38. 
2. Виговський Л.А. Релігійні 
інституції як складові процесу 



утвердження в Україні засад 
громадянського суспільства. 
Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Процеси 
формування в Україні 
громадянського суспільства та 
політичної нації» (26 квітня 2019 р., 
м. Маріуполь). Маріуполь:  
Донецький державний університет 
управління, 2019. С. 45-47.
3. Виговський Л. А. Релігійні 
інституції та організації як чинник 
становлення та утвердження 
публічної політики в Україні. 
Суспільство, держава та церква у 
спектрі міждисциплінарних 
досліджень: зб. матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (Хмельницький, 1-2 
червня 2018 р.) / за ред. Заславської 
О,О., Мудракова В.В., Ювсечка Я.В. 
Хмельницький, 2018. С. 15-19.
4. Виговський Л.А. Релігійні 
інституції та організації як чинник 
утвердження засад публічної 
політики в процесі розбудови 
громадянського суспільства в Україні. 
Становлення та розвиток публічної 
політики в Україні: збірник тез 
Всеукраїнської заочної науково-
практичної конференції (м. 
Хмельницький, 09.06.2017 р.). 
Хмельницький: ХУУП, 2017. С. 27-33.
5. Виговський Л. А. Реформація як 
світоглядно-ідеологічна основа 
виникнення та утвердження 
протестантизму. «Реформація і 
трансформація суспільства: досвід 
минулого і виклики сучасності» 
присвяченої 500-річчю Реформації. 
Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м. Львів, 8-9 
грудня 2017. Львів: Львівський нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького , 
2017.  С. 92-96.
6. Виговський Л.А. Соціологічні 
дослідження як засіб маніпулювання 
свідомістю виборців. Збірник тез 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Статистичні методи та 
інформаційні технології аналізу 
соціально-економічного розвитку». 
Хмельницький, 2018. С. 81-84.
7. Виговський Л.А. Просвітницько-
освітня діяльність Церкви як вияв її 
функціональності. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Митрополит Андрей 
Шептицький в релігійно-церковному 
і громадсько-культурному житті 
України» (23.04.2019 р., м. Івано-
Франківськ). Ів.-Фр., 2019. С. 47-49.
п.16
1. Голова Хмельницького осередку 
Української асоціації релігієзнавців.
2. Член Міжнародної Асоціації 
істориків релігії (IAHR).
3. Член Європейської асоціації 
дослідників релігії (EASR).
п.17
З 2008 року (Наказ №465 від 
01.09.2008 р.) завідувач кафедри 
філософії та політології (зараз 
кафедра філософії, соціально-
гуманітарних наук та фізичного 
виховання) Хмельницького інституту 
регіонального управління та права 
(зараз ХУУП імені Леоніда Юзькова) 
на умовах контракту  по теперішній 
час

218257 Гуменчук Ольга 
Євгенівна

Старший викладач 
кафедри 
мовознавства, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 
академія, рік закінчення: 

2009, спеціальність: 
000009 Управління 

навчальним закладом

27 Іноземна мова Камчатський державний 
педагогічний інститут; спеціальність - 
англійська та німецька мови, 
кваліфікація - вчитель англійської та 
німецької мови. 
Диплом ПB № 400802 від 30.06.1989

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п.3, 5, 9, 13, 15, 17
п.3
1. Гуменчук О.Є. Basics of Professional 
English for Public Management and 
Public Administartion: навч. посіб. 
[для студ. ун-тів]. Хмельницький:  
ХУУП, 2018. 134с.(7,4 др.арк.). 
Затверджено вченою радоювід 14 
травня 2018 р.,  протокол № 11.
2. Гуменчук О.Є.       English for Law 
Students. Part 2: навч. посіб. [длястуд. 
юр.фак-тівун-тів] / О.Є. Гуменчук. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 117с. (6,4 
др.арк.). Затверджено вченою радою 
від 27.05.2019р.,протокол № 11 
3. Гуменчук О.Є.       
EnglishforLawStudents. Part 1: навч. 
посіб. [длястуд. юр.фак-тівун-тів] /  
О.Є. Гуменчук. Хмельницький: ХУУП, 
2020. 117с.Затверджено вченою 
радоювід 20.05.2020р., протокол №9.
п.5
23.03.2015-05.04.2015 р. навчальний 
візит для викладачів іноземних мов 
до університету імені Марії-Кюрі 
Склодовської (м. Люблін, Республіка 
Польша) в рамках проекту TEMPUS 
№ 543990 – TEMPUS – 1 – 2013 – DE 
– TEMPUS – JPCR«Навчання 
альтернативному вирішенню спорів 
як підхід до забезпечення прав 
людини (TRADIR)» на підставі 
запрошення приймаючої сторони від 
05.02.2015 р.
п.9
Гуменчук І.А. «Особливості 
перекладу рекламних та газетно-
інформаційних текстів», 2009р.
(учениця 11 класу спеціалізованої 



загальноосвітньої школи №19 
м.Хмельницького ім.Михайла 
Павловського зайняла призове  місце 
ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Національного центру 
«Мала академія наук України»
п.13
1. Іноземна мова (Англійська мова): 
навчально-методичні матеріали 
навчальної дисципліни для 
підготовки  на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа і 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
О.Є.Гуменчук].  Хмельницький: 
ХУУП, 2019. 40 с.(2,6 др.ар.).Ухвалено 
кафедрою мовознавства  від 
8.04.2019р., протокол №  8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
2. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська права та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. О.Є. Гуменчук]. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 
Схвалено кафедрою мовознавства  08 
квітня 2019 року, протокол № 8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
3.Робоча програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська права та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. О.Є. Гуменчук]. 
Хмельницький: ХУУП, 2019.  
Схвалено кафедрою мовознавства  08 
квітня 2019 року, протокол № 8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
п. 15
1. Гуменчук О.Є., Молотай  С.М. 
Переклад як особливий вид 
міжмовної комунікації.Освітньо-
наукове забезпечення діяльності 
складових сектору оборони України: 
тези Х Всеукраїнської науково-
практичної конференції. Національна 
академія державної прикордонної 
служби України ім. Богдана 
Хмельницького, 2 листопада 2017 р.  
С.466-467 (0,04 д.арк.)
2.  Гуменчук  О.Є. Семантика 
німецьких особових імен у 
діахронічному розвитку. Соціально-
гуманітарні дослідження та 
інноваційна освітня діяльність: 
матеріали міжнародної наукової 
конференції. 
Дніпровськийнаціональнийуніверсит
етім. ОлесяГончара, 24-25.05.2019р., 
м. Дніпро. С.232-233.
3. ГуменчукО.Є. Pecularities of 
Translation of Advertising and 
Newspaper- Informative texts.  Текст і 
дискурс: когнітивно-комунікативні 
перспективи:МатеріалиІІІВсеукраїнс
ькоїнауковоїінтернет-конференції. 
Подільськийнаціональнийуніверситет
іменіІванаОгієнка. Камянець-
Подільський, 19-20.03.2020р. 
http://englishcontext.kpnu.edu.ua/
4. ГуменчукО.Є.,  ПетренкоМ.О. 
Розвитокмотиваціїдосягненнясучасно
гокерівникавуправлінськійдіяльності.
Освіта і наука в мінливому світі: 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали ІІ Міжнародної наукової 
конференції. Дніпровський 
національний університет імені Олеся 
Гончара. Дніпро 27-28.03.2020 р. 
368-370 с.
5.  Гуменчук О.Є.,  Петренко  М.О. 
Формування комунікативної 
компетентності майбутніх 
управлінців у процесі навчання. 
Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави: матеріали 
XXIV  щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів.  ХУУП, 27-30 квітня 
2020р., м. Хмельницький
п.17
24.08.1989-09.06.1994СШ №17, м. 
Петропавловськ-Камчатський, 
вчитель англійської мови; 01.09.1997-
11.09.2000, Хмельницька ЗОШ №19, 
вчитель англійської та німецької 
мови; з 29.09.2000  - по даний 
часХУУП ім. Л.Юзькова, старший 
викладач англійської та німецької 
мови

218257 Гуменчук Ольга 
Євгенівна

Старший викладач 
кафедри 
мовознавства, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 
академія, рік закінчення: 

2009, спеціальність: 
000009 Управління 

навчальним закладом

27 Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Камчатський державний 
педагогічний інститут; спеціальність - 
англійська та німецька мови, 
кваліфікація - вчитель англійської та 
німецької мови. 
Диплом ПB № 400802 від 30.06.1989

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п.3, 5, 9, 13, 15, 17
п.3
1. Гуменчук О.Є. Basics of Professional 



English for Public Management and 
Public Administartion: навч. посіб. 
[для студ. ун-тів]. Хмельницький:  
ХУУП, 2018. 134с. (7,4 др.арк.). 
Затверджено вченою радою від 14 
травня 2018 р.,  протокол № 11.
2. Гуменчук О.Є.       English for Law 
Students. Part 2: навч. посіб. [длястуд. 
юр.фак-тівун-тів] / О.Є. Гуменчук. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 117с. (6,4 
др.арк.).  Затверджено вченою радою 
від 27.05.2019р., протокол № 11 
3. Гуменчук О.Є.       
EnglishforLawStudents. Part 1: навч. 
посіб. [длястуд. юр.фак-тів ун-тів] /  
О.Є. Гуменчук. Хмельницький: ХУУП, 
2020. 117с. Затверджено вченою 
радою від 20.05.2020р., протокол 
№9.
п.5
23.03.2015-05.04.2015 р. навчальний 
візит для викладачів іноземних мов 
до університету імені Марії-Кюрі 
Склодовської (м. Люблін, Республіка 
Польша) в рамках проекту TEMPUS 
№ 543990 – TEMPUS – 1 – 2013 – DE 
– TEMPUS – JPCR«Навчання 
альтернативному вирішенню спорів 
як підхід до забезпечення прав 
людини (TRADIR)» на підставі 
запрошення приймаючої сторони від 
05.02.2015 р.
п.9
Гуменчук І.А. «Особливості 
перекладу рекламних та газетно-
інформаційних текстів», 2009р. 
(учениця 11 класу спеціалізованої 
загальноосвітньої школи №19 
м.Хмельницького ім.Михайла 
Павловського зайняла призове  місце 
ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Національного центру 
«Мала академія наук України»
п.13
1. Іноземна мова (Англійська мова): 
навчально-методичні матеріали 
навчальної дисципліни для 
підготовки  на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа і 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування за 
денною формою навчання / [розр. 
О.Є.Гуменчук].  Хмельницький: 
ХУУП, 2019. 40 с.(2,6 др.ар.). 
Ухвалено кафедрою мовознавства  від 
8.04.2019р., протокол №  8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
2. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська права та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. О.Є. Гуменчук]. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 
Схвалено кафедрою мовознавства  08 
квітня 2019 року, протокол № 8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
3.Робоча програма навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська права та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. О.Є. Гуменчук]. 
Хмельницький: ХУУП, 2019.  
Схвалено кафедрою мовознавства  08 
квітня 2019 року, протокол № 8. 
Затверджено методичною радою  від 
20.05.2019р., протокол  № 6.
п. 15
1. Гуменчук О.Є., Молотай  С.М. 
Переклад як особливий вид 
міжмовної комунікації. Освітньо-
наукове забезпечення діяльності 
складових сектору оборони України: 
тези Х Всеукраїнської науково-
практичної конференції. Національна 
академія державної прикордонної 
служби України ім. Богдана 
Хмельницького, 2 листопада 2017 р.  
С.466-467 (0,04 д.арк.)
2.  Гуменчук  О.Є. Семантика 
німецьких особових імен у 
діахронічному розвитку. Соціально-
гуманітарні дослідження та 
інноваційна освітня діяльність: 
матеріали міжнародної наукової 
конференції. 
Дніпровськийнаціональнийуніверсит
етім. ОлесяГончара, 24-25.05.2019р., 
м. Дніпро. С.232-233.
3.  ГуменчукО.Є. Pecularities of 
Translation of Advertising and 
Newspaper- Informative texts.  Текст і 
дискурс: когнітивно-комунікативні 
перспективи: 
МатеріалиІІІВсеукраїнськоїнауковоїі
нтернет-конференції. 
Подільськийнаціональнийуніверситет
іменіІванаОгієнка. Камянець-
Подільський, 19-20.03.2020 р. 
http://englishcontext.kpnu.edu.ua/
4. ГуменчукО.Є.,  ПетренкоМ.О. 
Розвитокмотиваціїдосягненнясучасно
гокерівникавуправлінськійдіяльності. 
Освіта і наука в мінливому світі: 
проблеми та перспективи розвитку: 
матеріали ІІ Міжнародної наукової 
конференції. Дніпровський 



національний університет імені Олеся 
Гончара. Дніпро 27-28.03.2020 р. 
368-370 с.
5.  Гуменчук О.Є.,  Петренко  М.О. 
Формування комунікативної 
компетентності майбутніх 
управлінців у процесі навчання. 
Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави: матеріали 
XXIV  щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів.  ХУУП, 27-30 квітня 
2020р., м. Хмельницький
п.17
24.08.1989-09.06.1994 СШ №17, м. 
Петропавловськ-Камчатський, 
вчитель англійської мови; 01.09.1997-
11.09.2000, Хмельницька ЗОШ №19, 
вчитель англійської та німецької 
мови; з 29.09.2000  - по даний 
часХУУП ім. Л.Юзькова, старший 
викладач англійської та німецької 
мови

332343 Булат Галина 
Володимирівна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом бакалавра, 
Технологічний 

університет Поділля, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 0501 
Економіка і 

підприємництво, Диплом 
спеціаліста, 

Технологічний 
університет Поділля, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 050106 
Облік і аудит, Диплом 

кандидата наук ДK 
016896, виданий 

10.10.2013

19 Фінансовий контролінг Технологічний університет Поділля. 
Спеціальність - Облік і аудит, 
кваліфікація – економіст. Диплом XM 
№15213362  від16.06.2001
Кандидат економічних наук
Спеціальність 08.00.09 
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
(за видами економічної діяльності)
Тема дисертації:
«Організаційно-методичне 
забезпечення обліку і аудиту 
оборотних активів (на прикладі 
автотранспортних підприємств)»
Диплом ДК № 016896 від 10.10.2013 
р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов
п. 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16,17
п. 2
1. Булат Г.В. Бюджетне фінансування 
- форма бюджетного механізму. 
Вісник ХНУ.№6, 2017р., с.138-142.
2. Булат Г.В. Лаба О.Л. Формування 
ефективного внутрішнього контролю 
як складової системи управління 
основними засобами підприємств 
енергетичної галузі (на прикладі АТ 
«Хмельницькобленерго»). Вісник 
ХНУ. №6. 2018. С.196-200.
3. Булат Г.В. Чернюх Н.В. 
Удосконалення документального 
оформлення ремонту рухомого 
складу як одного із засобів 
оптимізації витрат автотранспортних 
підприємств (на прикладі ТОВ 
«Дженерал Транс Альянс Логістик»). 
Вісник ХНУ №1. 2019. С.53-57.
4. GalinaBulat. Modelofinternalauditing 
organization with use of accounting 
information technologies. 
Evropeanhumanities studies: state and 
society. №1, 2019р., с.270-281.
5. Булат Г.В., Гуменюк А.Ф. Аналіз 
дебіторської заборгованості та 
напрями удосконалення управління 
нею. Вісник ХНУ. Серія: "Економічні 
науки".  2020. №1(278). C.222-226.
п. 3
1.  Illiashenko K., Bezverkhnia 
Y.Economic strategies for the 
development of society: collective 
monograph. etc.  Іnternational Science 
Group. Boston : Primedia eLaunch, 
2020.          410 р. 
(БулатГ.В.Методикавизначенняаудит
орськогоризикузаумовипроведенняав
томатизованогоаудиту.С.343-349).
п. 8
6. Виконавець НДР на тему: 
"Фінансово-управлінські моделі та 
стратегії стабільного розвитку бізнесу 
в умовах турбулентності" (ДР 
0120U104161), ХУУП, 2020 р.
7. Керівник НДР «Особливості 
функціонування та розвитку ОСББ в 
площині обліку, фінансів, права» (ДР 
0016U008638), Хмельницький 
кооперативний торговельно-
економічний інститут, 2019 р.
8. Виконавець НДР на тему: 
"Соціально-економічний розвиток 
України в умовах входження в 
європейський економічний простір" 
ХКТЕІ, 2015р.
9. Виконавець НДР Одеського 
національного економічного 
університету на 2010-2014 рр. 
„Проблеми і напрями розвитку 
обліку та контролю в умовах 
глобалізації» (ДР0109U008757).
10. Виконавець НДР Хмельницького 
національного університету 
«Автоматизація обліку оборотних 
активів на автотранспортних 
підприємствах» (ДР  0108U001288), 
2013 р.
п. 10
З 2013 до 2014 рр. – організаційна 
робота на посаді завідувача кафедри 
фінансів, обліку та аудиту ХКТЕІ 
(Наказ №72-ОСП від 30.08.2013р.)
З 2018 р. голова ДЕК в 
Хмельницькому інституті МАУП для 
студентів спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська  справа та страхування»
п. 13
1.Бухгалтерський облік: Навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 



[розр. Г.В.Булат]. Хмельницький:  
ХУУП ім. Леоніда Юзькова, 2019. 67с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               
05.11.2019 р., протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
2. Фінансовий аудит: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. Хмельницький: 
ХУУП ім. Леоніда Юзькова, 2019. 48с. 
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               5 
листопада 2019 року, протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
3. Фінансовий контролінг: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на першому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Г.В.Булат]. ХУУП ім. Леоніда 
Юзькова, 2019. 50с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування                               
05.11.2019 р., протокол №4. 
Погоджено методичною радою 
19.12.2019 р., протокол № 4. 
4. Казначейська система: навчально-
методичні матеріали для підготовки 
на другому освітньому рівні 
здобувачів вищої освіти ступеня 
магістр за спеціальністю 073 
Менеджмент зі спеціалізацією 
Організація і управління охороною 
здоров’я галузі знань 07 Управління 
та адміністрування/ [розр. Г.В.Булат]. 
Хмельницький: Хууп ім. Леоніда 
Юзькова, 2020. 25с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 10  березня 2020 року, 
протокол №9. Погоджено 
методичною радою 27.04.2020 р., 
протокол № 9.
п. 15
1. Булат Г.В. Трансформаційні 
перетворення обліково-аналітичного 
забезпечення управління в умовах 
євроінтеграційних процесів. Тези ІV 
Міжнародної науково-практичної 
конференції присвяченій 110-річчю 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» та 20-річчю 
Федерації професійних бухгалтерів і 
аудиторів України 25 листопада 2016 
р., м. Київ.
2.  Булат Г.В. Внутрішній аудит – 
ефективний сигналізатор запобігання 
ризиків у бізнесі. Тези Інтернет-
конференції на тему «Актуальні 
проблеми сьогодення у сфері 
фінансів, обліку та аудиту», 24-
25.05.2016 р. м.Хмельницький.
3. Булат Г.В. Єременко Ю.О. 
Проблеми фінансування освіти в 
Україні. Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.136-145.
4. Булат Г.В. Лозовський М.Р. 
Моделювання-один із напрямків 
удосконалення інформаційного 
забезпечення аналізу фінансового 
стану малих підприємств. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018.  №13. 
С.145-156.
5. Булат Г.В. Романець Я.М. 
Безготівкові розрахунки на 
підприємстві: суть, види та 
перспективи організації. Збірник 
наукових праць серії «Економічні 
науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.156-163.
6. Булат Г.В. Чевельова А.Д. Шляхи 
удосконалення внутрішнього 
контролю поточних зобов’язань як 
складової системи управління 
платоспроможністю підприємства. 
Збірник наукових праць серії 
«Економічні науки» Хмельницького 
кооперативного торговельно-
економічного інституту. 2018. №13. 
С.560-568.
7. Булат Г.В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Збірник праць V 
всеукраїнської науко-практичної 
Інтернет-конференції на тему 
«Розвиток України та її регіони: 
реалії та перспективи», 18.10.2019р. 
м. Хмельницький. С.70-74.
8. Булат Г. В. Гармонізація облікової 
політики підприємств споживчої 
кооперації до вимог МСФЗ. 
Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації: збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 



Хмельницький, 20.09.2019 р.); за заг. 
ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. с.37-41.
9. Булат Г. В. Особливості 
використання програмних продуктів 
для проведення аудиторської 
перевірки. Розвиток України та її 
регіонів: реалії та перспективи: 
збірник праць V Всеукраїнської 
науково-практичної інтернет-
конференції (м. Хмельницький, 
18.10.2019 р.) ; за заг. ред. 
С.І.Гребінської, М.Я.Зуб.  
Хмельницький : «ПП Мельник А.А.», 
2019. с.70-74.
10. Булат Г.В. Напрямки 
популяризації професії бухгалтера в 
Україні. Економіка ХХІ століття: 
проблеми та перспективи: зб. 
наук.пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий.Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.17-21.
11. Булат Г.В. Особливості експрес-
аналізу фінансового стану суб’єктів 
малого підприємництва. 
Управлінські та правові засади 
забезпечення розвитку України як 
європейської держави: збірник тез 
ХХIV щорічної звітної наукової 
конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів та 
аспірантів із заочною формою участі 
(м. Хмельницький, 27-30 квітня 2020 
року) . Хмельницький : ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, 2020.
12. Булат Г.В. Управлінський облік - 
основний метод аналітичного 
забезпечення ефективного 
використання основних засобів. 
MODERN SCIENCE AND PRACTICE: 
збірник тез  ХV Міжнародної 
науково-практичної конференції (4-5 
травня 2020 р., Варна, Болгарія), 
2020, с.91-96.
13. Булат Г.В. Роль особистості 
викладача в підготовці 
висококваліфікованих кадрів. 
Економіка ХХІ століття: проблеми та 
перспективи: зб. наук. пр./гол. ред. 
Л.Г.Білий. Хмельницький: ви-во 
Хм.ін-т МАУП, 2020. с.27-33.
п. 16
З 2018р. є членом «Ради незалежних 
бухгалтерів та аудиторів».
п.17
Бухгалтер профспілкової організації 
працівників ХКТЕІ

89175 Захаркевич Наталія 
Петрівна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом спеціаліста, 
Хмельницький інститут 

регіонального управління 
та права, рік закінчення: 
2002, спеціальність: 0502 
Менеджмент організацій, 
Диплом кандидата наук 

ДK 040711, виданий 
10.05.2007, Атестат 

доцента 12ДЦ 026528, 
виданий 20.01.2011

17 Регіональна економіка Хмельницький інститут 
регіонального управління та права; 
спеціальність – менеджмент 
організацій, кваліфікація - менеджер-
економіст. 
Диплом XM № 19351770 від 
23.06.2002 р.
Кандидат економічних наук.
Спеціальність 08.10.01 – 
«Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка».
Тема дисертації: «Формування 
регіональної стратегії підвищення 
конкурентоспроможності 
бурякоцукрового виробництва».
Диплом ДК № 040711 від 10.05.2007 
р.
.Доцент кафедри менеджменту, 
економічної теорії та фінансів.
Атестат 12 ДЦ № 026528 від 
20.01.2011 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16
п.2
1. Захаркевич Н.П.  Пилипяк О.В., 
Швець  Л.П. Практична аспекти 
застосування методу чутливості для 
оцінки рівня проектного ризику. 
Університетські наукові записки.2015. 
№ 1(53). С. 365-379. 
2. Захаркевич Н.П.  Синчак В.П., 
Арзянцева Д.А.Уточнення сутності 
«зеленого» ресурсоаудиту та 
методичні підходи до його 
проведення в сільськогосподарських 
підприємствах. Університетські 
наукові записки. 2016. № 60. С. 172–
185. 
3. Захаркевич Н.П., Арзянцева  
Д.А.Методичний інструментарій 
оцінювання рівня інноваційного 
розвитку 
регіонів.Університетськінауковізапис
ки. 2017. № 61. С. 42-59. 
4. Захаркевич Н.П.,  Арзянцева  
Д.А.The methodical bases of assessment 
of the innovative development of 
regions. Науковий вісник 
Дипломатичної академії України. 
2017. №. 24. С.148-153. 
5. Захаркевич Н.П.  Синчак В.П., 
Арзянцева Д.А.Науково-світоглядні 
орієнтири соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації. Університетські наукові 
записки. 2018. № 61. С. 42-59. 
6. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. Методичний 
інструментарій оцінювання рівня 
економічної безпеки регіонів.Вісник 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України. Серія 
: Державне управління. 2018. Вип. 2.  
URL: 
.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_
2018_2_15 
7. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
ЗахаркевичН.П. Сутність та структура 
кадрової безпеки органів Державної 
прикордонної служби України.Вісник 



Національної академії Державної 
прикордонної служби України. Серія 
: Державне управління. 2019. Вип. 1. 
С.   URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/visnuk_1_20
19_du.pdf
8. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. Зарубіжний досвід 
дотримання гендерної рівності при 
формуванні органів предствницької 
демократії. Державно-управлінські 
студії №1(12). 2019 
http://studio.ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Borovs-ka-
2.pdf.
9. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. Реалізація 
принципів гендерної рівності в 
сучасному суспільстві. Вісник 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України. Серія 
: Державне управління.  2019.  Вип. 3. 
http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.p
hp/governance/article/view/292/293.
10.  Пунда О.О., Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н.П. Організаційно-
правові засади формування 
електронної системи охорони 
здоров’я в умовах медичної реформи. 
Наука, технології, інновації. №2 (14) 
2020. С. 67–73.
п.3
1. Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. 
Сутність інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємництва. 
Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія / за заг. і наук. 
ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП, 2017. – С.10-
27. (374 с.) (0,53 д.а.).
2. АрзянцеваД.А., 
ЗахаркевичН.П.Сучасніформиіннова
ційно-
інвестиційногорозвиткупідприємницт
ва.Фінансово-
управлінськіаспектиінноваційно-
інвестиційногорозвиткупідприємницт
вавнаціональнійекономіці: 
монографія / зазаг. інаук. ред. д. е. н., 
проф. Синчака В. П.  Хмельницький : 
ХУУП, 2017.  С.27-44. (0,45 д.а.)
п.8
1. Член редакційної колегії наукового 
часопису «Університетські наукові 
записки», 2013-2018 рр. (Рішення 
вченої ради про затвердження складу 
редакційної колегії від 22.06.2015 р., 
протокол № 12).
п.9
Керівництво переможцем II етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Національного центру «Мала 
академія наук України»учениці 11 
класу Хмельницької спеціалізованої 
середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №1 Бондар Аліни 
Дмитрівни. Тема наукової роботи 
«Розвиток віртуальних організацій в 
умовах цифрової економіки».
п.13
1. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Менеджмент» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси банківська справа та 
страхування07 Управління та 
адміністрування/ [розр. Н.П. 
Захаркевич]. Хмельницький: ХУУП, 
2019. 53 с. Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 29.01.2019 р., 
протокол № 7. Схвалено методичною 
радою 14.02.2019 р., протокол № 4.
2. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Регіональна економіка» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси банківська 
справа та страхування07 Управління 
та адміністрування/ [розр. Н.П. 
Захаркевич]. Хмельницький: ХУУП, 
2019. 25 с. 
Затвердженокафедроюменеджменту, 
фінансів, 
банківськоїсправитастрахування 
05.11.2019 р., протокол № 4. Схвалено 
методичною радою 22.10. 2019 р., 
протокол № 4.
3. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Управління 
персоналом» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. Н.П. 
Захаркевич]. Хмельницький: ХУУП, 
2017.  64 с. Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 23.08.2017 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою 20.12.2017 р., протокол № 4.
4. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Менеджмент» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Н.П. Захаркевич, В.Е. 
Кудельський]. Хмельницький: ХУУП, 



2018. 54 с. Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 30.01.2018 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою 14.02.2018 р., протокол № 5.
5. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Мотиваційний 
менеджмент» для підготовки на 
другому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. Н.П. 
Захаркевич].  Хмельницький: ХУУП, 
2018. 21 с. Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 30.01.2018 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою 14.02.2018 р., протокол № 5.
п.14
Керівництво студентським науковим 
гуртком «Управління 
підприємницькою діяльністю в 
регіоні» при кафедрі менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування.
Керівництво переможцем (диплом ІІІ 
ступеня) II етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт за спеціальністю Менеджмент 
організацій. Герасимчук А.С. 
студентка магістратури спеціальності 
073 Менеджмент. 2020 р. Наукова 
робота на тему: «Управління 
інтелектуальним потенціалом 
підприємства (на матеріалах ДП 
ПрАТ «Оболонь» «Красилівське»)».
п.15
1. Синчак В.П., Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н.П. Уточнення сутності 
«зеленого» ресурсоаудиту та 
методичні підходи до його 
проведення в сільськогосподарських 
підприємствах. Університетські 
наукові записки. 2016. № 60. С. 172–
185. 
2. Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. 
Методичний інструментарій 
оцінювання рівня інноваційного 
розвитку регіонів.Університетські 
наукові записки. 2017. № 61. С. 42-59.  
3. АрзянцеваД.А., ЗахаркевичН.П. 
The methodical bases of assessment of 
the innovative development of regions. 
Науковий вісник Дипломатичної 
академії України. 2017. №. 24. С.148-
153. 
4. Захаркевич Н.П. Сутність категорії 
«екологічна безпека регіону». 
Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації : збірник тез IІI 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-
23.09.2017 р.; за заг. ред. д. е. н., 
проф. Синчака В. П. Хмельницький : 
ХУУП, 2017. С. 75-79. 
5. Захаркевич Н.П. Інформаційна 
безпека як складова національної 
безпеки України. Освітньо-наукове 
забезпечення діяльності складових 
сектору безпеки і оборони України : 
тези Х Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
(Хмельницький, 02.11.2017 р.). 
Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 
2017. С. 51-52. 
6. АрзянцеваД.А., ЗахаркевичН.П. 
Сучасні організаційно-правові форми 
інноваційного 
підприємництва.Eurasian Academic 
Research Journal. 2018. № 1(19).  
P.143-155. 
7. Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. 
Assessment of economic security of 
regions. The case of Ukraine. Barometr 
Regionalny. 2019.  №1. Р.59-65. 
http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br5
5_05arziantseva.pdf
8. Захаркевич Н.П.,  Кушнір І.Д. 
Управління державним боргом в 
Україні.Актуальні питання 
публічного управління та 
адміністрування в контексті 
реалізації адміністративної реформи : 
тези Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції 
(Умань, 19.06.2018 р.). Умань, 2018. С. 
198-200. 
9. Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. 
Формування стимулюючих 
механізмів у впровадженні заходів з 
ресурсозбереження на місцевому 
рівні. Управління проектами: 
проектний підхід в сучасному 
менеджменті: Матеріали IХ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції фахівців, магістрантів, 
аспірантів та науковців. Одеса: 
ОДАБА. 2018. С.89-95. 
10. Захаркевич Н.П.  Проблеми та 
наслідки інтелектуальної міграції в 
Україні. Правове забезпечення 
інтеграції України в європейський 
політичний, економічний, 
безпековий, інтелектуальний простір: 
Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. 
Хмельницький, 23.04.2019 р.) / За 
ред. О.Г. Турченко. Вінниця, 
Донецький національний університет 
імені Василя Стуса, 2019. С.229-234.
11. Захаркевич Н.П. Модель 
управління потенціалом розвитку 
об’єднаної територіальної громади. 
Правові засади організації та 
здійснення публічної влади : збірник 
тез ІІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції 



«Правові засади організації та 
здійснення публічної влади» (м. 
Хмельницький, 02-08.05.2019 р.).  
Хмельницький : ХУУП, 2019. С.62-65. 
12. АрзянцеваД.А., ЗахаркевичН.П. 
Рейтингування регіонів України за 
рівнем економічної безпеки. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: зб.текстів 
доповідей за матеріалами XIX 
Міжнародної науково-практичної 
конференції, 23.05.2019 р. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С.205-210 (257 с.) 
13. Захаркевич Н.П. Оцінювання 
інвестиційної привабливості 
підприємств регіону.Стратегічні 
напрями соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації  : збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 20.09.2019 р.) ; за заг. 
ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 106-108. 
14. ЗахаркевичН.П.,  Остапчук В.В. 
Сутністьтаособливостіпродуктовихінн
овацій. Модернізаціяекономіки: 
сучасніреалії, 
прогнознісценаріїтаперспективирозв
итку: матеріалиміжнар. наук.-практ. 
конф., м. Херсон, 28 квітня 2020 р. 
Херсон: 
ВидавництвоФОПВишемирськийВ.С., 
2020. с. 36-38.
п.16
ЧленХмельницькоїобласноїорганізац
іїСпілкиекономістівУкраїни (з 2015 
року  - потеперішнійчас).Посвідчення 
№090

13260 Гуменюк Оксана 
Григорівна

Доцент кафедри 
філософії, 
соціально-
гуманітарних наук 
та фізичного 
виховання, Основне 
місце роботи

Юридичний факультет Диплом кандидата наук 
ДK 029598, виданий 
08.06.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 016068, 
виданий 22.12.2006

22 Психологія Чернівецький державний університет 
ім.Ю. Федьковича; спеціальність – 
практична психологія, кваліфікація – 
викладач педагогіки та психології, 
практичний психолог, Диплом з 
відзнакою ЛЕ №000701 від 23 червня 
1997 р.
Кандидат психологічних наук
Спеціальність 19.00.05. – соціальна 
психологія; психологія соціальної 
роботи 
Тема дисертації «Соціально-
психологічні особливості культури 
спілкування в недільних релігійних 
школах»
Диплом ДК № 029598  від 
08.06.2005 р.
Доцент кафедри філософії, соціально-
гуманітарних наук та фізичного 
виховання
Атестат 12ДЦ № 016068 від 
22.12.2006 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 1,2, 3, 5,13, 16,17
п.1
Гуменюк О.Г. Теоретико-
методологічний аналіз особистісних 
теорій лідерства.ScientificJournal 
«ScienceRise».Volume 10/1. October 
2016. С.30-36
п.2
1. Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз 
особистісних теорій лідерства. 
Науковий Вісник Інституту психології 
ім. Г. Костюка Випуск 8: 
Організаційна психологія; психологія 
праці, 2015. С. 41-55 
2. Гуменюк О.Г. Психологічний 
аналіз ситуаційних теорій 
лідерства.Актуальні проблеми 
психології: зб. наук. праць Інституту 
психології ім. Г.Костюка НАПН 
України. К.: ін.-т психології ім. 
Г.Костюка НАПН України, 2016. 
Том1. Випуск 43, с.97-104 
3. Гуменюк О.Г., Бриндіков Ю.Л. 
Психологічний аналіз лідерства та 
його функцій в організаціях системи 
державного управління (теоретичний 
аспект). Університетські наукові 
записки. Хмельницький, 2016, с.123-
4. 
4. Гуменюк О.Г. Соціально-
психологічний аналіз сучасних 
концепцій лідерства. Актуальні 
проблеми психології: зб. наук. праць 
Інституту психології ім. Г.Костюка 
НАПН України. К.: ін.-т психології ім. 
Г.Костюка НАПН України. 2017, С.37-
49
5. Гуменюк О.Г. Психологія 
управлінської компетентності 
державних службовців.Збірник 
наукових праць: філософія, 
соціологія, психологія. Івано-
Франківськ: Прикарпатський ун-т, 
2017. С. 78-89
6. Гуменюк О.Г. Психологічний 
аналіз особистісних теорій лідерства. 
Актуальні проблеми психології: зб. 
наук. праць Інституту психології ім. 
Г.Костюка НАПН України. Випуск 43. 
Київ: ін.-т психології ім. Г.Костюка 
НАПН України. 2018. С.97-104.
7. Гуменюк О.Г. Модель соціально-
психологічних компетентностей 
державного службовця. Актуальні 
проблеми психології: зб. наук. праць 
Інституту психології ім. Г.Костюка 
НАПН України.  Київ: ін.-
тпсихологіїім. 
Г.КостюкаНАПНУкраїни.  2018.С.67-
75
п. 3
Гуменюк О.Г. Основи загальної та 



юридичної психології: підручник за 
рейтингово-модульною системою 
навчання. Київ : КНТ, 2012. 585 с.
П.5
Член Української Асоціації 
організаційних психологів та 
психологів праці (УАОППП). 
УАОППП є однією із засновників 
Європейської Асоціації 
організаційних психологів і 
психологів праці 
(EuropeanAssociationofWorkandOrgani
zationalPsychoiogy, EAWOP)
п.13
1. Робоча програма навчальної 
дисципліни «Психологія» (протокол 
засід. кафедри філ. та соц.-гум. наук  
від 24.11.2016 протокол №4. 
Погоджено метод. радою 24.11.2016 р. 
протокол №5) 64 с.
2.Навчально-методичні матеріали до 
семінарських занять і самостійної 
роботи з  навчальної дисципліни 
«Психологія»(протокол засід. 
кафедри філ. та соц.-гум. наук  від 
29.09.2016 №1) 64 с.
.Робоча програми з  навчальної 
дисципліни «Психологія загальна і 
професійна» (протокол засід. 
кафедри філ. та соц.-гум. наук  від 
24.11.2016 протокол №4. Погоджено 
метод. радою ун-ту 24.11.2016 р. 
протокол №5) 60 с.
2.Навчально-методичні матеріалів з  
навчальної дисципліни «Психологія 
загальна і професійна» до 
семінарських занять і самостійної 
роботи (протокол засід. кафедри філ. 
та соц.-гум. наук  від 24.11.2016 
протокол №4. Погоджено метод. 
радою ун-ту 24.11.2016 р. протокол 
№5) 63 с.
3. Робоча програма з  навчальної 
дисципліни «Педагогіка і психологія 
вищої школи»(протокол засід. 
кафедри філ. та соц.-гум. наук  від 
24.11.2016 протокол №4. Погоджено 
метод. радою ун-ту 24.11.2016 р. 
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2019 р.) / ГО «Львівська економічна 
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Співкерівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Управління підприємницькою 
діяльністю в регіоні».
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Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації : збірник тез IІI 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-23 
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України як європейської держави: 
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сучасної економіки»: Матеріали ХІ 
Всеукраїнської наукової конференції, 
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ризики запровадження ринку землі 
для територіальних громад. 
Становлення та розвиток місцевого 
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науково-практичної конференції (м. 
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розвитку України як європейської 
держави :збірник тез XXІV щорічної 
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педагогічних працівників, 
докторантів та аспірантів 
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підприємництва в умовах прояву 
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2. Individuals investment tax aspectsin 
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072 Фінанси, банківська справа та 
страхування:
Гроші і кредит: навчально-методичні 
матеріали з навчальної дисципліни 
до семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 
рівня Бакалавр за спеціальністю 073 
Менеджмент / [розр. А.В. 
Крушинська]. Хмельницький: ХУУП, 
2018. 43 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування, протокол № 2 від 2 
жовтня 2018 р.Погоджено 
методичною радою. Протокол № 2 
від 25.10.2018 року)
Економіка та фінанси підприємств: 
навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни до 
семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 
рівня Бакалавр за спеціальністю 073 
Менеджмент / [розр. А.В. 
Крушинська, Д. А. Арзянцева]. 
Хмельницький: ХУУП, 2017. 78 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування. Протокол № 9 від 4 
січня 2017 р.Погоджено методичною 
радою. Протокол № 7 від 20.02.2017 
року)
Економічне обґрунтування 
управлінських рішень»: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни до семінарських занять і 
самостійної роботи студентів фахівців 
освітнього рівня Бакалавр за 
спеціальністю 073 Менеджмент / 
[розр. А.В. Крушинська]. – 
Хмельницький:  ХУУП , 2017. – 49 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування. Протокол № 1 від 23 
серпня 2017 р. Погоджено 
методичною радою університету. 
Протокол № 4 від 20.12.2017 року).
Страховий менеджмент: навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни до семінарських занять і 
самостійної роботи студентів фахівців 
освітнього рівня Магістр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування/ 
[розр. А.В. Крушинська].  ХУУП, 
2018. 30 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування. Протокол № 7 
від 29 січня 2019 р. Погоджено 
методичною радою. Протокол № 4 
від 14 лютого 2019 р.
Страхування: навчально-методичні 
матеріали з навчальної дисципліни 
до семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 
рівня Бакалавр за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування/ [розр. А.В. 
Крушинська]. Хмельницький:  ХУУП 
, 2020. 28 с. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування. Протокол № 9 
від 10 березня 2020 р. Погоджено 
методичною радою. Протокол № 6 
від 27 квітня 2020 р.
Фінанси соціальної сфери: 
навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни до 



семінарських занять і самостійної 
роботи студентів фахівців освітнього 
рівня Бакалавр за спеціальністю 232 
Соціальне забезпечення/ [розр. А.В. 
Крушинська]. Хмельницький:  ХУУП, 
2020. 37 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування
22 вересня 2020 року, протокол № 
2.Погоджено методичною радою 22 
жовтня 2020 року, протокол № 2.
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[розр. А.В. Крушинська]. 
Хмельницький:  ХУУП, 2019. – 19 с.
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
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основа фінансової забезпеченості 
сільських територій Хмельниччини. 
Родові поселення – механізм 
формування державних пріоритетів 
розвитку сільських територій України 



в умовах євроінтеграції: матер. міжн. 
наук.-практ. конф., 22.04.2016 р. 
Електронне видання. Житомир: Вид-
во «Рута», 2016. 124 с. С. 46-48.
26. Іжевський П.Г. Концепція 
забезпечення функціонування 
українських підприємств в умовах 
євроінтеграції.Актуальні проблеми 
соціально-економічних систем в 
умовах трансформаційної економіки: 
збірник наукових праць за 
матеріалами Всеукраїнської наук.-
практ. конф. (12-13 квітня 2016 р.) 
(частина 2). Електронне видання. м. 
Дніпропетровськ: НМАУ, 2016. 791 с. 
С. 256-260.
п.16
Член обласної організації Спілки 
економістів України з 2019 р.

89175 Захаркевич Наталія 
Петрівна

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом спеціаліста, 
Хмельницький інститут 

регіонального управління 
та права, рік закінчення: 
2002, спеціальність: 0502 
Менеджмент організацій, 
Диплом кандидата наук 

ДK 040711, виданий 
10.05.2007, Атестат 

доцента 12ДЦ 026528, 
виданий 20.01.2011

17 Менеджмент Кандидат економічних наук.
Спеціальність 08.10.01 – 
«Розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка».
Тема дисертації: «Формування 
регіональної стратегії підвищення 
конкурентоспроможності 
бурякоцукрового виробництва».
Диплом ДК № 040711 від 10.05.2007 
р.
.Доцент кафедри менеджменту, 
економічної теорії та фінансів.
Атестат 12 ДЦ № 026528 від 
20.01.2011 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16
п.2
1. Захаркевич Н.П.  Пилипяк О.В., 
Швець  Л.П. Практичні аспекти 
застосування методу чутливості для 
оцінки рівня проектного ризику. 
Університетські наукові записки. 
2015. № 1(53). С. 365-379. 
2. Захаркевич Н.П.  Синчак В.П., 
Арзянцева Д.А.Уточнення сутності 
«зеленого» ресурсоаудиту та 
методичні підходи до його 
проведення в сільськогосподарських 
підприємствах. Університетські 
наукові записки. 2016. № 60. С. 172–
185. 
3. Захаркевич Н.П.,  Арзянцева  
Д.А.Методичний інструментарій 
оцінювання рівня інноваційного 
розвитку регіонів. Університетські 
наукові записки. 2017. № 61. С. 42-59.  
4. Захаркевич Н.П.,  Арзянцева  
Д.А.The methodical bases of assessment 
of the innovative development of 
regions. Науковий вісник 
Дипломатичної академії України. 
2017. №. 24. С.148-153. 
5. Захаркевич Н.П.  Синчак В.П., 
Арзянцева Д.А.Науково-світоглядні 
орієнтири соціально-економічного 
розвитку держави в умовах 
глобалізації. Університетські наукові 
записки. 2018. № 61. С. 42-59. 
6. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. Методичний 
інструментарій оцінювання рівня 
економічної безпеки регіонів.Вісник 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України. Серія 
: Державне управління. 2018. Вип. 2.  
URL: 
.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpsdu_
2018_2_15 
7. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. Сутність та 
структура кадрової безпеки органів 
Державної прикордонної служби 
України. Вісник Національної 
академії Державної прикордонної 
служби України. Серія : Державне 
управління. 2019. Вип. 1. С.   URL: 
https://nadpsu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/visnuk_1_20
19_du.pdf
8. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. Зарубіжний досвід 
дотримання гендерної рівності при 
формуванні органів предствницької 
демократії. Державно-управлінські 
студії №1(12). 2019 
http://studio.ipk.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Borovs-ka-
2.pdf.
9. Арзянцева Д.А., Довгань В.І., 
Захаркевич Н.П. Реалізація 
принципів гендерної рівності в 
сучасному суспільстві. Вісник 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України. Серія 
: Державне управління.  2019.  Вип. 3. 
http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.p
hp/governance/article/view/292/293.
10.  Пунда О.О., Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н.П. Організаційно-
правові засади формування 
електронної системи охорони 
здоров’я в умовах медичної реформи. 
Наука, технології, інновації. №2 (14) 
2020. С. 67–73.
п.3
1.Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. 
Сутність інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємництва. 
Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія / за заг. і наук. 
ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП, 2017. – С.10-
27. (374 с.) (0,53 д.а.).
2.Арзянцева Д.А., Захаркевич 
Н.П.Сучасніформиінноваційно-
інвестиційногорозвиткупідприємницт
ва. Фінансово-



управлінськіаспектиінноваційно-
інвестиційногорозвиткупідприємницт
вавнаціональнійекономіці: 
монографія / зазаг. інаук. ред. д. е. н., 
проф. Синчака В. П.  Хмельницький : 
ХУУП, 2017.  С.27-44. (0,45 д.а.)
п.8
1. Член редакційної колегії наукового 
часопису «Університетські наукові 
записки», 2013-2018 рр., (Рішення 
вченої ради про затвердження складу 
редакційної колегії від 22.06.2015 р., 
протокол № 12).
п.9
Керівництво переможцем II етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Національного центру «Мала 
академія наук України»учениці 11 
класу Хмельницької спеціалізованої 
середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №1 Бондар Аліни 
Дмитрівни. Тема наукової роботи 
«Розвиток віртуальних організацій в 
умовах цифрової економіки».
п.13
1. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Менеджмент» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси банківська справа та 
страхування 07 Управління та 
адміністрування / [розр. Н.П. 
Захаркевич]. Хмельницький: ХУУП, 
2019. 53 с. Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 29.01.2019 р., 
протокол № 7. Схвалено методичною 
радою 14.02.2019 р., протокол № 4.
2. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Регіональна економіка» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси банківська 
справа та страхування07 Управління 
та адміністрування/ [розр. Н.П. 
Захаркевич]. Хмельницький: ХУУП, 
2019. 25 с. Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 05.11.2019 р., 
протокол № 4. Схвалено методичною 
радою 22.10. 2019 р., протокол № 4.
3. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Управління 
персоналом» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. Н.П. 
Захаркевич]. Хмельницький: ХУУП, 
2017.  64 с. Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 23.08.2017 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою 20.12.2017 р., протокол № 4.
4. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Менеджмент» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування/ 
[розр. Н.П. Захаркевич, В.Е. 
Кудельський]. Хмельницький: ХУУП, 
2018. 54 с. 
Затвердженокафедроюменеджменту, 
фінансів, 
банківськоїсправитастрахування 
30.01.2018 р., протокол № 1. Схвалено 
методичною радою 14.02.2018 р., 
протокол № 5.
5. Захаркевич Н.П. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Мотиваційний 
менеджмент» для підготовки на 
другому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування/ [розр. Н.П. 
Захаркевич].  Хмельницький: ХУУП, 
2018. 21 с. 
Затвердженокафедроюменеджменту, 
фінансів, 
банківськоїсправитастрахування 
30.01. 2018 р., протокол № 1. 
Схвалено методичною радою 
14.02.2018 р., протокол № 5.
п.14
Керівництво студентським науковим 
гуртком «Управління 
підприємницькою діяльністю в 
регіоні» при кафедрі менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування.
Керівництво переможцем (диплом ІІІ 
ступеня) II етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт за спеціальністю Менеджмент 
організацій. Герасимчук А.С. 
студентка магістратури спеціальності 
073 Менеджмент. 2020 р. Наукова 
робота на тему: «Управління 
інтелектуальним потенціалом 
підприємства (на матеріалах ДП 
ПрАТ «Оболонь» «Красилівське»)».
п.15
1. Пила В.І., Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н.П. Методичні підходи 
до оцінки ефективності управління на 
підприємстві. Economics, 
management, law: сhallengesand 
рrospects: Collectionofscientificarticles. 



DiscoveryPublishingHousePvt. Ltd., 
NewDelhi, India, 2016. Р.168-173. (інше 
видання)
2. Синчак В.П., Арзянцева Д.А., 
Захаркевич Н.П. Уточнення сутності 
«зеленого» ресурсоаудиту та 
методичні підходи до його 
проведення в сільськогосподарських 
підприємствах. Університетські 
наукові записки. 2016. № 60. С. 172–
185. 
3. Захаркевич Н.П. Види тімбілдингу 
та особливості їх використання в 
практиці сучасних підприємств.   
Матеріали Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції 
«Актуальні проблеми теорії та 
практики менеджменту», 28 травня 
2019 р. Одеса, ОНПУ 2019. С.13-15.
4. Захаркевич Н.П.,  Радецька Д.О. 
Напрями вдосконалення системи 
мотивації праці на вітчизняних 
підприємствах. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Актуальні 
проблеми теорії та практики 
менеджменту», 28.05.2019 р. Одеса, 
ОНПУ 2019. С.38-40.
5. Захаркевич Н.П. Передумови 
становлення та сутність віртуальних 
організацій. Матеріали 4-ї 
Всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет–конференції «Сучасний 
менеджмент: проблеми та 
перспективи розвитку», 21.05.2019 р. 
Херсон; Херсонський державний 
аграрний університет, 2019. С.46-49 
(інше видання).
6. Захаркевич Н.П.  Остапчук  І.А. 
Соціалізація працівників як умова 
успішної адаптації персоналу 
організації. Модернізація економіки: 
сучасні реалії, прогнозні сценарії та 
перспективи розвитку: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Херсон, 28 квітня 2020 р. Херсон: 
Видавництво ФОП Вишемирський 
В.С., 2020. с.408-411.
7. Захаркевич Н. П.,  Захарчук  І. О. 
Управління економічним 
потенціалом підприємства. Сучасні 
напрямки розвитку економіки і 
менеджменту на підприємствах 
України : матеріали V всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
здобувачів вищої освіти та молодих 
вчених (м. Харків, 21.11.2019 р.). м. 
Харків, 21.11.2019 р. С. 303-306. 
8. АрзянцеваД.А., ЗахаркевичН.П. 
Методичнийінструментарійоцінюван
нярівняінноваційногорозвиткурегіоні
в. Університетські наукові записки. 
2017. № 61. С. 42-59. 
9. Арзянцева Д.А., Захаркевич Н.П. 
Формування стимулюючих 
механізмів у впровадженні заходів з 
ресурсозбереження на місцевому 
рівні. Управління проектами: 
проектний підхід в сучасному 
менеджменті: Матеріали IХ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції фахівців, магістрантів, 
аспірантів та науковців. Одеса: 
ОДАБА. 2018. С.89-95.
п.16
Член Хмельницької обласної 
організації Спілки економістів 
України (з 2015 року  - по теперішній 
час). Посвідчення №090

106596 Корюгін Андрій 
Валерійович

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом спеціаліста, 
Хмельницький інститут 

регіонального управління 
та права, рік закінчення: 
2000, спеціальність: 0502 
Менеджмент організацій, 
Диплом кандидата наук 

ДK 030547, виданий 
15.12.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 026627, 
виданий 20.01.2011

20 Історія економіки та 
економічної думки

Хмельницький інститут 
регіонального управління та права; 
спеціальність - менеджмент 
організацій, менеджер-економіст. 
Диплом XM № 13484413 
 від 24.06.2000 р.
Кандидат економічних наук
Спеціальність 08.10.01 ¬«Розміщення 
продуктивних сил і регіональна 
економіка».
Тема дисертації:
«Науково-методичні основи 
регулювання розвитку 
агропромислового комплексу 
регіону»
Диплом ДК № 030547
від 15.12.2005 р.
Доцент кафедри менеджменту,
Атестат 12ДЦ № 026627
від 20.01.2011 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16
п.2
1. Корюгін А.В. Вибір стратегії на 
основі аналізу життєвого циклу 
банківської установи. Університетські 
наукові записки. 2016. № 2. С. 274–
283.
2. Корюгін А.В. Особливості 
управління наданням послуг 
транспортною організацією. 
Університетські наукові записки. 
2017. № 1. С. 244-255.
3. Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія / за заг. і наук. 
ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. 
Хмельницький: ХУУП, 2017. 374 с. С. 
108-122 (0,72 д.а.)
4. Корюгін А.В. Особливості 
управління стратегічним розвитком 
підприємства. Університетські 
наукові записки. 2017. № 4. С. 184-
206.
Корюгін А.В. Інформаційні технології 
в управління маркетинговою 



діяльністю підприємства. 
Університетські наукові записки. 
2018. № 3-4. С. 322-336.
п.3
Рекламний менеджмент: навч. 
посібник / С.В. Ковальчук, Р.В. 
Бойко, А.В. Корюгін. Львів, «Новий 
світ-2000», 2017. 269 с. Розділи 5,9 
(1,8 д.а).
п.8
Член редакційної колегії наукового 
часопису Хмельницького 
університету управління та права 
«Університетські наукові 
записки»,рішення Вченої ради про 
затвердження складу редакційної 
колегії від 22 червня 2015 року, 
протокол № 12.
п.9
1. Голова журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з 
економіки, 2016, 2017, 2019, 2020 
(Наказ Департаменту освіти і науки 
Хмельницької ОДА від 18.12.2019 
№452-од «Про проведення ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів у 2019/2020 
навчальному році»)).
2.Голова журі секції «Економічна 
теорія та історія економічної думки, 
фінанси, грошовий обіг і кредит 
(об’єднана) II етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів 
Малої академії наук, 2016 р.
3.Член журі секції «Економічна 
теорія та історія економічної думки, 
фінанси, грошовий обіг і кредит 
(об’єднана) II етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів 
Малої академії наук, 2017 р.
4.Голова журі секції 
«Макроекономіка та 
мікроекономіка» II етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів — 
членів Малої академії наук, 2019 рік  
(Наказ Департаменту освіти і науки 
Хмельницької ОДА, 15.01.2019 р., № 
19-од)
п.13
1. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Основи 
теорії економічної конкуренції» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
[розр. А.В. Корюгін]. Хмельницький: 
ХУУП, 2020. Схвалено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 27 жовтня 
2020 року, протокол № 3. Погоджено 
методичною радою університету 20 
листопада 2020 року, протокол № 3.
2. Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Маркетинг» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування.[розр. А.В. Корюгін]. 
Хмельницький: ХУУП, 2020. 
Схвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування 27 жовтня 2020 року, 
протокол № 3. Погоджено 
методичною радою університету 20 
листопада 2020 року, протокол № 3.
3. Історія економіки та економічної 
думки: Навчально-методичні 
матеріали  навчальної дисципліни 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі 07 Управління та 
адміністрування за денною формою 
навчання/ [розр. А.В. Корюгін]. 
Хмельницький: ХУУП, 2019. 
Ухвалено кафедрою менеджменту, 
фінансів, банківської справи та 
страхування від 27.08.2019 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою від 27.08. 2019 р., протокол № 
1.
п.14
Керівництво науковою роботою 
студенти Горенко Н., переможниці І 
етапуВсеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у галузі 
«Менеджмент», 2016 р.
Керівництво студентками Гуменюк Д. 
та Грицьковою А., переможницею та 
призеркою I етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Регіональна економіка», 
2017 р.
Керівництво студентками 
Грицьковою А., переможницею, 
Гуменюк Д. та Шведою Я., призерами  
I етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни «Стратегічне 
управління», 2019 р.
Співкерівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком 
«Управління підприємницькою 
діяльністю в регіоні».
п.15
1. Корюгін А.В. Перспективи та 
проблеми розвитку АПК України в 
умовах євроінтеграції. Аспекти 
стабільного розвитку економіки в 
умовах ринкових відносин: матеріали 



Х Міжнародної науково-практичної 
конференції, 21-22.04.2016. Ч.1.  м. 
Умань. 2016. С. 138-140.
2. Корюгін А.В., Гонтар А.А. 
Особливості інформаційного 
забезпечення системи управління 
витратами підприємства. «Актуальні 
питання сучасної економіки»: 
Матеріали VІІІ Всеукраїнської 
наукової конференції, 24.12.2016 р. 
Умань: Видавець «Сочінський», 2016. 
С. 72-74.
3. Корюгін А.В. Удосконалення 
операційної діяльності підприємства. 
Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації : збірник тез IІI 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Хмельницький, 22-23 
вересня 2017 року) ; за заг. ред. д. е. 
н., проф. Синчака В. П. 
Хмельницький : ХУУП, 2017. С. 110-
112. 
4. Корюгін А.В. Особливості 
управління виробничим потенціалом 
підприємств в умовах невизначеності 
середовища. Управлінські та правові 
засади забезпечення розвитку 
України як європейської держави: 
збірник тез ХХІI щорічної звітної 
наукової конференції науково-
педагогічних працівників, 
докторантів та аспірантів (м. 
Хмельницький, 24 березня  2018 
року). Хмельницький : ХУУП, 2018.  
С. 252-255.
5. Корюгін А.В., Римарович Н.В. 
Теоретичні аспекти дослідження 
управління якістю послуг.  Актуальні 
питання сучасної економіки»: 
Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової 
конференції, 22.12.2018 р. Умань: 
Видавець «Сочінський М.М.», 2018. 
С. 51-52.
6. Корюгін А.В. Удосконалення 
управління якістю надання послуг в 
системі менеджменту підприємства. 
Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-
економічного розвитку: Збірник 
текстів доповідей за матеріалами ХІХ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції, 23 травня 2019 року. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 109-111
7. Корюгін А.В. Теоретичні аспекти 
розуміння сутності контролінгу. 
Аспекти стабільного розвитку 
економіки в умовах ринкових 
відносин, матеріали ХІІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції. 30-31 травня 2019 р.  
Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 
2019. С. 41-42.
8. Корюгін А.В. Впровадження 
комплексної системи управління 
якістю послуг на підприємстві. 
Стратегічні напрями соціально-
економічного розвитку держави в 
умовах глобалізації  : збірник тез IV 
Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. 
Хмельницький, 20 вересня 2019 року) 
; за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В. 
П. Хмельницький : ХУУП імені 
Леоніда Юзькова, 2019. С. 137-140
9. Корюгін А.В., Радецька Д. О. 
Теоретичні аспекти  управління 
маркетинговою діяльністю 
підприємства. «Актуальні питання 
сучасної економіки»: Матеріали ХІ 
Всеукраїнської наукової конференції, 
20.12.2019 р. Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.», 2019. С. 58-59
10. Корюгін А.В. Перспективи та 
ризики запровадження ринку землі 
для територіальних громад. 
Становлення та розвиток місцевого 
самоврядування в Україні: збірник 
тез VІIІ Всеукраїнської заочної 
науково-практичної конференції (м. 
Хмельницький, 07.12.2019 р.).  
Хмельницький : ХУУП імені Леоніда 
Юзькова, 2019. С. 57-60
11. Корюгін А.В. Особливості 
управління стратегічним розвитком 
підприємства. Управлінські та 
правові засади забезпечення 
розвитку України як європейської 
держави :збірник тез XXІV щорічної 
звітної наукової конференції науково-
педагогічних працівників, 
докторантів та аспірантів 
Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда 
Юзькова (м. Хмельницький, 27-
30.04.2020 р.). Хмельницький : ХУУП 
імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 150-
151
12. Корюгін А.В., Гуменюк Р.В. 
Особливості управління суб’єктами 
підприємництва в умовах прояву 
фінансових ризиків. Science, 
trendsandperspectives. Abstracts of 
XVII international scientific and 
practical conference. Tokyo, Japan 
2020. 18-19 травня 2020 року Pp. 177-
180
13. КорюгінА.В. 
Удосконаленняуправліннязмінамина
підприємстві.Статистичніметодитаін
формаційнітехнологіїаналізусоціальн
о-економічногорозвитку: зб. 
текстівдоповідейзаматеріаламиХХМі
жнародноїнаук.-практ. конф., 21 
травня 2020 р. Хмельницький: 
ХУУПіменіЛеонідаЮзькова, 2020. С. 
196-200.
п.16
ЧленХмельницькоїобласноїорганізац
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115169 Кудельський Віталій 
Едуардович

Доцент кафедри 
менеджменту, 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування, 
Основне місце 
роботи

Факультет управління та 
економіки

Диплом магістра, 
Хмельницький 
національний 

університет, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 050106 
Облiк i аудит, Диплом 

кандидата наук ДK 
024005, виданий 

23.09.2014

12 Бізнес-планування ХНУ; спеціальність - облiк i аудит, 
кваліфікація - магістр з облiку i 
аудиту. 
Диплом XM № 28092462 від 
30.06.2005р.
Кандидат економічних наук
Спеціальність 08.00.04  Економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності).
Тема дис.: «Підвищення економічної 
ефективності виробництва молока в 
сільськогосподарських 
підприємствах».
Диплом ДК № 024005 
від 23.09.2014 р.

Відповідність кадровим вимогам 
Ліцензійних умов:
п. 1, 2, 3, 10,13, 14, 15, 16
п.1
Rudnichenko, Y., Krymchak, L., 
Kudelskyi, V., Avanesova, N., Sokyrnyk, 
I., Havlovska, N.Minimization of risks 
of the enterprise foreign economic 
activity through improving the 
interactionmanagement quality with 
potential partners(2020) Quality - 
Access to Success, 21 (174), pp. 61-67 
Електронний ресурс [Режим 
доступу]http://library.khnu.km.ua/wp-
content/uploads/2020/04/ 
scopusresults2020.pdf   
http:// 
https://www.scopus.com/inward/recor
d.uri?eid=2-s2.0-
85078397691&partnerID=40&md5=119
dbf2fd5040d93c 2114335ad0b6e85
п.2
1.Кудельський В.Е, І.В Свиноус. 
Зміцнення матеріально-фінансової 
основи місцевого самоврядування. 
Вісник ХНУ, Т.3, 2015-С.125-130.
2.Кудельський В.Е. Фінансові 
можливості місцевих органів 
самоврядування після проведення 
децентралізації. Університетські 
наукові записки. 2017. № 4. С. 272-
281.
3. Кудельський В.Е. Управління 
збансалованим розвитком 
агропромислового підприємства. 
Університетські наукові 
записки.2018.№4.С. 337-345.
4. Кудельський В.Е. Фінансова 
діагностика в системі антикризового 
управління підприємством.  
Економічний простір. 2020. № 162. С. 
122-133.
5.Кудельський В.Е. Внутрішній 
контроль: економічна суть та місце в 
системі управління. 
Причорноморські економічні студії .  
2020. № 59. С. 103-121.
п.3
1. Кудельський В.Е. Економічні 
засади виробництва 
сільськогосподарської продукції 
підприємствами аграрного сектору : 
[Текст] : колективна моногр. За 
редакцією к.е.н. Ларіонової К.Л. 
Економіка та управління 
підприємством: сучасні підходи, 
методи та моделі. Кам’янець-
Подільський, 2013.  С.133-161. (ос. 
внесок автора 1,78 д.а.)
2. Кудельський В.Е. Реалізація 
державних програм регіонального 
розвитку бізнесу в Україні: 
особливості та перспективи. 
Фінансово-управлінські аспекти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в національній 
економіці: монографія за заг. і наук. 
ред. д. е.н., проф. Синчака В.П. – 
Хмельницький : ХУУП, 2017.374 с. 
(ос. внесок автора 0,61 д.а.)
п.10
Член оргкомітету II етапу 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади “Державні фінанси” за 
2013-2015 роки (місце проведення 
ХНУ), кафедра фінансів та 
банківської справи.
Голова апеляційної комісії I етапу  
Всеукраїнської студентської 
олімпіади “Страхування” (  ХНУ)  
п.13
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
1. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Аудит і державний 
фінансовий контроль»  для 
підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістр за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхуваннягалузі знань 07 
Управління та адміністрування. 
Хмельницький: ХУУП імені Леоніда 
Юзькова. 33 с. Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
28.01. 2019 р., протокол № 4. 
Схвалено Методичною радою 
університету 14.02.2019 р., протокол 
№ 4.
2. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Митна справа»  для 
підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістр за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування. Хмельницький: 
ХУУП імені Леоніда Юзькова. 28 с. 
Затверджено кафедрою 



менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 23.09. 2019 р., 
протокол № 3. Схвалено Методичною 
радою 21.10.2019 р., протокол № 3.
3. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Митне регулювання»  
для підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістр за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування. Хмельницький: 
ХУУП імені Леоніда Юзькова. 26 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
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другому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня магістр за 
спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування. Хмельницький: 
ХУУПімені Леоніда Юзькова. 34 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 23.09. 2019 р., 
протокол № 3. Схвалено Методичною 
радою 21.10.2019 р., протокол № 3.
073Менеджмент:
1. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Історія менеджменту» 
для підготовки на першому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування. Хмельницький: 
ХУУП, 2017.22 с. Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
23.08.2017 р., протокол № 1. Схвалено 
Методичною радою 20.12. 2017 р., 
протокол № 4.
2.Кудельський В.Е, Захаркевич Н. П. 
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни 
«Менеджмент» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування. Хмельницький: 
ХУУП, 2018.  62 с. Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
30.01.2018 р., протокол № 1. Схвалено 
Методичною радою 14.02.2018 р., 
протокол № 5.
3. Кудельський В.Е. Навчально-
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дисципліни «Операційний 
менеджмент» для підготовки на 
першому освітньому рівні здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування].  Хмельницький: 
ХУУП, 2018. 26с. Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
30.01.2018 р., протокол № 1. Схвалено 
Методичною радою 14.02.2018 р., 
протокол № 5.
2. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Мікроекономіка» для 
підготовки на першому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра за спеціальністю 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та 
адміністрування.Хмельницький: 
ХУУП, 2018. 61 с. Затверджено 
кафедрою менеджменту, фінансів, 
банківської справи та страхування 
30.01.2018 р., протокол № 1. Схвалено 
Методичною радою 14.02.2018 р., 
протокол № 5.
3. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Реінжиніринг бізнес-
процесів» для підготовки на другому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування денна форма. 
Хмельницький:ХУУП, 2018.  33 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 30.01.2018 р., 
протокол № 1. Схвалено Методичною 
радою 14.02.2018 р., протокол № 5.
4. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Реінжиніринг бізнес-
процесів» для підготовки на другому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та 
адміністрування заочна форма. 
Хмельницький: ХУУП, 2018. 25 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 30.01.2018 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою 14.02.2018 р., протокол № 5.
5. Кудельський В.Е, Захаркевич Н.П.  
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Міжнародні 
фінанси»  для підготовки на третьому 



освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 08.00.08 Гроші, 
фінанси і кредит,денна форма.  
Хмельницький: ХУУП, 2017. 21 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 30.01.2018 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою 14.02.2018 р., протокол № 5.
6. Кудельський В.Е, Захаркевич Н.П.  
Навчально-методичні матеріали з 
навчальної дисципліни «Міжнародні 
фінанси»  для підготовки на третьому 
освітньому рівні здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 08.00.08 Гроші, 
фінанси і кредит денна форма. 
Хмельницький: ХУУП, 2017. 22 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 30.01.2018 р., 
протокол № 1. Схвалено методичною 
радою 14.02. 2018 р., протокол № 5.
7. Кудельський В.Е. Навчально-
методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Стартап - менеджмент» 
для підготовки на другому освітньому 
рівні здобувачів вищої освіти ступеня 
магістра за спеціальністю 073 
Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування, 
денна форма.  Хмельницький: ХУУП 
імені Леоніда Юзькова. 2020. – 24 с. 
Затверджено кафедрою 
менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування 06.03.2020 р., 
протокол № 9. Схвалено методичною 
радою 27.04.2020 р., протокол № 4.
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Керівник підсекції № 3 щорічної 
звітної наукової конференції 
студентів Хмельницького 
університету управління та права. 
Секція № 10 «Управління 
підприємницткою діяльністю та її 
фінансове забезпечення » (2018 р.).
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1. Кудельський В.Е., Медичне 
страхування: вчора, сьогодні, завтра. 
Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції 
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досвід» м.Вінниця, 2015 С. 22-25.
2. Кудельський В.Е.,Етапи 
формування інноваційної моделі на 
торгівельних підприємствах України. 
Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Механізми, стратегії, моделі та 
технології управління економічними 
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процесів: теорія, методологія, 
практика» м.Хмельницький-Яремче, 
2015 С. 203-205.
3. Кудельський В.Е., Шляхи 
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«Інструменти регулювання 
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м.Хмельницький, 2015  С. 78-80.
В інших наукових виданнях 
зарубіжних країн: 
4.  Кудельський В.Е. Особливості 
взаємодії освіти і бізнесу. Збірник тез 
ІII Міжнародної науково-практичної 
конференції Стратегічні напрями 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації 
Присвяченої 25 – річчю ХУУП (м. 
Хмельницький, 22–23.09. 2017 р.). 
2017. С. 116-118.
5. Кудельський В.Е. Перспективи та 
загрози реінжинірингу бізнес – 
процесів. Збірник тез Всеукраїнської 
науково – практичної інтернет – 
конференції «Правові засади 
організації та здійснення публічної 
влади» (м. Хмельницький, 23 – 
30.04.2018 р.) .  2018. С. 68-71.
6. Кудельський В.Е., Ярема О.Р. 
Проведення реінжинірингу 
банківських бізнес-процесів. Збірник 
тез ІІІ-ї Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції 
«Актуальні проблеми сьогодення у 
сфері фінансів, обліку та аудиту» 24-
25.05. 2018 р.  С.668-672.
7. Кудельський В.Е., Мороз В.М. 
Використання реінжинірингу бізнес 
процесів у діяльності страхових 
компаній. Збірник тез ІІІ-ї 
Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції «Актуальні 
проблеми сьогодення у сфері 
фінансів, обліку та аудиту» 24-
25.05.2018 р. С.804-808.
8. Кудельський В.Е.Оцінка якості 
управління як фактор успішної 
реалізації стратегії підприємства. 
Матеріали ХІІІ Міжнародної науково 
практичної конференції. «Аспекти 
стабільного розвитку економіки в 
умовах ринкових відносин»  Умань  
2019. С. 47-49.
9.Кудельський В.Е. Сегменти 
моделювання збалансованого 
розвитку підприємства. Матеріали 
ХІХ Міжнародної науково практичної 
конференції «Статистичні методи та 
інформаційні технології аналізу 
соціально-економічного розвитку». 
Хмельницький  2019.  С. 201-205.
10. Кудельський В.Е. Податкове 
адміністрування: преваги та 
недоліки. Збірник тез IV Міжнародна 



науково-практичної інгтернет-
конференції «Стратегічні напрямки 
соціально-економічного розвитку 
держави в умовах глобалізації» 
Хмельницький 2019. С. 143-146.
11. Кудельський В.Е. Особливості 
використання бренд-орієнтованої 
системи управління підприємством. 
Збірник тез ХХ Міжнародна науково-
практична конференція «Статичні 
методи та інформаційні технології 
аналізу соціально-економічного 
розвитку»  Хмельницький 2020.  С. 
162-165.
12. Кудельський В. Е., Маріянчик Т. С.  
INFORMATION, ITS IMPACT ON 
SOCIAL AND TECHNICAL 
PROCESSES Abstracts of VIII 
International Scientific and Practical 
Conference Контрабанда як основна 
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УкраїниINFORMATION, ITS IMPACT 
ON SOCIAL AND TECHNICAL 
PROCESSES Abstracts of VIII 
International Scientific and Practical 
Conference Haifa, Israel 16-17 March 
2020. С. 85-87.
13. Кудельський В. Е., Консалтинг в 
Україні: проблеми та шляхи їх 
подолання. Збірник тез VІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Стратегії, моделі та 
технології управління економічними 
системами» Хмельницький 2020. С. 
163-165.
14. Кудельський В. Е. Сучасна 
парадигма операційного 
менеджменту. Збірник тез 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференціі «Сучасні теоретичні та 
практичні аспекти антикризового 
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європейської інтеграції». Одеса  
2020.С. 167-169.
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Член об’єднання  Спілки економістів 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом вищої 

освіти (або 
охоплює його)

Обов’язкові освітні компоненти, 
що забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПР 14. Вміти абстрактно 
мислити, застосовувати аналіз
та синтез для виявлення 
ключових характеристик 
фінансових
систем, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіка підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Статистика словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Інвестування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Психологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 



(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Соціологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи наукових досліджень словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Філософія Словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  дискусійний метод, 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Регіональна економіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Практика з фаху Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
практики з фаху керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту із практики з фаху комісією

Виробнича практика Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
виробничої  практики керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту з виробничої практики комісією

Оподаткування фінансових установ словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси країн ЄС словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 15. Спілкуватись в усній та 
письмовій формі
іноземною мовою у професійній 
діяльності.

Іноземна мова у фінансах словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Іноземна мова словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 16. Застосовувати набуті 
теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати
отримані результати.

Регіональна економіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Міжнародні фінансові організації словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Інвестування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 



метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Податкова система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бухгалтерський облік словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Платіжні системи словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіко-математичні методи та 
моделі

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економіка підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Менеджмент словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Мікроекономіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод моделювання 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Маркетинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аудит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 



метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Виробнича практика Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
виробничої  практики керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту з виробничої практики комісією

Оподаткування фінансових установ словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхові послуги словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод метод моделювання та 
ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий моніторинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси країн ЄС словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансова звітність підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Іноземна мова у фінансах словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Психологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Психологія спілкування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи охорони праці Словесний метод (пояснення, розповідь, 
інструктаж, бесіда, навчальна дискусія),  
практичний метод (вправи, практичні та 
ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Теорія ймовірностей та математична 
статистика

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань



демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

Соціологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи наукових досліджень словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Іноземна мова словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Вища та прикладна математика словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Інформаційні системи та технології словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Макроекономіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод, метод 
моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 17. Визначати та планувати 
можливості особистого
професійного розвитку

Вступ до спеціальності Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький метод, пошуковий метод

оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Менеджмент словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 18. Демонструвати базові 
навички креативного та
критичного мислення у 
дослідженнях та професійному
спілкуванні

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Політологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Психологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Філософія Словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  дискусійний метод, 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи наукових досліджень словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Маркетинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань



дослідницький метод
Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 

навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Вступ до спеціальності Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький метод, пошуковий метод

оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхові послуги словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод метод моделювання та 
ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Основи теорії економічної 
конкуренції

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 19. Виявляти навички 
самостійної роботи, гнучкого
мислення, відкритості до нових 
знань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бухгалтерський облік словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Політологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Психологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Теорія ймовірностей та математична 
статистика

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Основи наукових досліджень словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань



Інформаційні системи та технології словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Історія України словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Вища та прикладна математика словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи теорії економічної 
конкуренції

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аудит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Історія економіки та економічної 
думки

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економічна теорія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Вступ до спеціальності Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький метод, пошуковий метод

оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 20. Виконувати 
функціональні обов’язки в групі,
пропонувати обґрунтовані 
фінансові рішення

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінансовий моніторинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аудит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Платіжні системи словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 



метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Менеджмент словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Психологія спілкування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 22. Знати свої права і 
обов’язки як члена суспільства,
розуміти цінності вільного 
демократичного суспільства,
верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в
Україні.

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Політологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи охорони праці Словесний метод (пояснення, розповідь, 
інструктаж, бесіда, навчальна дискусія),  
практичний метод (вправи, практичні та 
ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Філософія Словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  дискусійний метод, 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Історія України ПР 22. Знати свої права і обов’язки як члена 
суспільства,
розуміти цінності вільного демократичного 
суспільства,
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в
Україні.

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Безпека життєдіяльності Словесний метод (пояснення, розповідь, 
інструктаж, бесіда, навчальна дискусія),  
практичний метод (вправи, практичні та 
ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 23. Визначати досягнення і 
ідентифікувати цінності
суспільства на основі розуміння 
місця фінансової науки у
загальній системі знань, 
використовувати різні види та
форми рухової активності для 
ведення здорового способу
життя.

Історія економіки та економічної 
думки

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економічна теорія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фізичне виховання словесний метод (пояснення, інструктаж), 
практичний метод (вправи, виконання 
контрольних нормативів з розділів програми,  
ігрові та змагальні методи), дослідницький 
метод (виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань)

контроль нормативів на заняттях, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань



ПР 28. Визначати особливості 
формування фінансів
країн Європейського Союзу та 
функціонування міжнародних
фінансових організацій у сфері 
банківської та страхової
діяльності

Фінанси країн ЄС словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Міжнародні фінансові організації словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Міжнародні економічні відносини словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхові послуги словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод метод моделювання та 
ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 24. Знати та розуміти 
вимоги до збереження
навколишнього середовища, 
дотримання безпеки
життєдіяльності та охорони 
праці у професійній діяльності

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіка підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Психологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи охорони праці Словесний метод (пояснення, розповідь, 
інструктаж, бесіда, навчальна дискусія),  
практичний метод (вправи, практичні та 
ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Регіональна економіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Виробнича практика Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
виробничої  практики керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту з виробничої практики комісією

ПР 25. Використовувати 
державну мову у професійній
діяльності для подання складної 
інформації у стислій,
письмовій та усній формі з 
дотриманням етичних 
принципів
ділового спілкування

Психологія спілкування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(вправи, практичні та ситуаційні завдання), 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дискусійний метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 26. Застосовувати набуті 
знання з фінансів
зовнішньоекономічної діяльності 
в міжнародних
економічних і валютно-
кредитних відносинах

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінанси країн ЄС словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, письмове та усне опитування, письмове чи 



навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Міжнародні фінансові організації словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Інвестування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Міжнародні економічні відносини словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 21. Розуміти вимоги до 
діяльності за спеціальністю,
зумовлені необхідністю 
забезпечення сталого розвитку
України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, 
правової
держави.

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіко-математичні методи та 
моделі

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Безпека життєдіяльності Словесний метод (пояснення, розповідь, 
інструктаж, бесіда, навчальна дискусія),  
практичний метод (вправи, практичні та 
ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи охорони праці Словесний метод (пояснення, розповідь, 
інструктаж, бесіда, навчальна дискусія),  
практичний метод (вправи, практичні та 
ситуаційні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Соціологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 13. Володіти 
загальнонауковими та 
спеціальними
методами дослідження 
фінансових процесів.

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Оподаткування фінансових установ словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий моніторинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 



викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

навчально-дослідних завдань

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Основи наукових досліджень словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Філософія Словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  дискусійний метод, 
наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
метод проблемного викладу, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 27. Застосовувати набуті 
знання з місцевих фінансів у
бюджетному процесі на рівні 
територіальних громад

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 10. Ідентифікувати джерела 
та розуміти методологію
визначення і методи отримання 
економічних даних, збирати
та аналізувати необхідну 
фінансову інформацію,
розраховувати показники, що 
характеризують стан
фінансових систем.

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Практика з фаху Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
практики з фаху керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту із практики з фаху комісією

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Регіональна економіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Інвестування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 



викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

навчально-дослідних завдань

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бухгалтерський облік словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Маркетинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіко-математичні методи та 
моделі

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економіка підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Статистика словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 12. Використовувати 
професійну аргументацію для
донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх
вирішення до фахівців і 
нефахівців у фінансовій сфері
діяльності

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Практика з фаху Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
практики з фаху керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту із практики з фаху комісією

Вступ до спеціальності Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький метод, пошуковий метод

оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхові послуги словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод метод моделювання та 
ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси країн ЄС словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Податкова система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, письмове та усне опитування, письмове чи 



навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Психологія спілкування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Маркетинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 01. Знати та розуміти 
економічні категорії, закони,
причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки між
процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Регіональна економіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи теорії економічної 
конкуренції

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Бухгалтерський облік словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Маркетинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіка праці та соціально-трудові 
відносини

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Платіжні системи словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіко-математичні методи та 
моделі

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Менеджмент словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Міжнародні економічні відносини словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Мікроекономіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод моделювання 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Макроекономіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 



(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод, метод 
моделювання

виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Соціологія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, дискусійний метод, пошуковий метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Основи наукових досліджень словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економіка підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аудит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансова звітність підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий моніторинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Історія економіки та економічної 
думки

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економічна теорія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Вступ до спеціальності Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький метод, пошуковий метод

оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Оподаткування фінансових установ словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бізнес-планування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентаційзалік 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 02. Знати і розуміти 
теоретичні основи та принципи
фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових
систем

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Історія економіки та економічної 
думки

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економічна теорія словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Вступ до спеціальності письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси країн ЄС словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань



дослідницький метод

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Міжнародні фінансові організації словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Основи теорії економічної 
конкуренції

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 03. Визначати особливості 
функціонування сучасних
світових і національних 
фінансових систем та їх 
структури

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Фінанси країн ЄС словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 04. Знати механізм 
функціонування державних
фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем, фінансів
суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств,
фінансових ринків, банківської 
системи та страхування.

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Оподаткування фінансових установ словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхові послуги словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод метод моделювання та 
ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 



(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової 
грисловесний метод (пояснення, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Податкова система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Макроекономіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні завдання), наочний метод 
(ілюстрування, демонстрування, самостійне 
спостереження), метод проблемного викладу, 
пошуковий метод, дослідницький метод, метод 
моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 11. Володіти методичним 
інструментарієм здійснення
контрольних функцій у сфері 
фінансів, банківської справи та
страхування.

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Податкова система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 



самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Платіжні системи словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аудит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Страхові послуги словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод метод моделювання та 
ділової гри

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт, оцінювання студентських 
презентацій, оцінювання виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань

Бізнес-планування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентаційзалік 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий моніторинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 06. Застосовувати відповідні 
економіко-математичні
методи та моделі для вирішення 
фінансових задач.

Фінансовий моніторинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Платіжні системи словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Інвестування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Економіко-математичні методи та 
моделі

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Теорія ймовірностей та математична 
статистика

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Вища та прикладна математика словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 



дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінансове право словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

ПР 07. Розуміти принципи, 
методи та інструменти
державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері
фінансів, банківської справи та 
страхування.

Фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Мікроекономіка словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод, метод моделювання 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Практика з фаху Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
практики з фаху керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту із практики з фаху комісією

Оподаткування фінансових установ словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхові послуги словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод метод моделювання та 
ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бізнес-планування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентаційзалік 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Основи теорії економічної 
конкуренції

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Інвестування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бухгалтерський облік словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань



Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 08. Застосовувати 
спеціалізовані інформаційні
системи, сучасні фінансові 
технології та програмні 
продукти

Вища та прикладна математика словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Інформаційні системи та технології словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Економіко-математичні методи та 
моделі

словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдання з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бізнес-планування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентаційзалік 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Виробнича практика Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
виробничої  практики керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту з виробничої практики комісією

Практика з фаху Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
практики з фаху керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту із практики з фаху комісією

ПР 05. Володіти методичним 
інструментарієм
діагностики стану фінансових 
систем (державні фінанси, у
т.ч. бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів
господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові 
ринки,
банківська система та 
страхування)

Статистика словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий або евристичний метод, 
дослідницький метод, імітаційний метод (ігрові 
та неігрові),  метод моделювання

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання завдань з використанням 
комп’ютерної техніки, оцінювання 
студентських презентацій, оцінювання 
виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань

Гроші і кредит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий метод, дослідницький 
метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Податкова система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Страхування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Банківська справа словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Місцеві фінанси словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 



метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Інвестування словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий ринок словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бюджетна система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод, метод ділової гри

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Банківська система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Оподаткування фінансових установ словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

ПР 09. Формувати і аналізувати 
фінансову звітність та
правильно інтерпретувати 
отриману інформацію.

Практика з фаху Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
практики з фаху керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту із практики з фаху комісією

Атестація Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

письмове чи електронне експрес-тестування, 
оцінювання виконання розрахунково-
графічних робіт (завдань) екзаменаційною 
комісією

Виробнича практика Практичний (практичні та ситуаційні 
завдання), наочний метод (ілюстрування, 
демонстрування, самостійне спостереження), 
проблемного викладу матеріалу, 
дослідницький та евристичний метод, 
пошуковий метод

Оцінювання результатів виконання програми 
виробничої  практики керівниками (від бази 
практики та університету), оцінювання захисту 
звіту з виробничої практики комісією

Фінансовий моніторинг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансова звітність підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аналіз підприємства словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий аудит словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Платіжні системи словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінансовий контролінг словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Податкова система словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Бухгалтерський облік словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, письмове та усне опитування, письмове чи 



навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

Фінанси підприємств словесний метод (пояснення, розповідь, бесіда, 
навчальна дискусія),  практичний метод 
(практичні та ситуаційні завдання), наочний 
метод (ілюстрування, демонстрування, 
самостійне спостереження), метод проблемного 
викладу, пошуковий та евристичний метод, 
дослідницький метод

письмове та усне опитування, письмове чи 
електронне експрес-тестування, оцінювання 
виконання розрахунково-графічних робіт, 
оцінювання студентських презентацій, 
оцінювання виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань

 


