
  



ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-науково програма (ОНП) є локальним актом, що регламентує 
нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та 

методичні вимоги до підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування. 

ОНП «Доктор філософії з фінансів, банківської справи та страхування» 
з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

розроблена відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від  01 
липня 2014 року №1556-VII; постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р., № 266; постанови 
Кабінету Міністрів України «Про проведення експер именту з присудження 

ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. №167; постанови Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2020р. № 979 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. 
№ 167». 

 
Розроблено робочою групою у складі: 

Синчак В.П. (гарант освітньо-наукової програми) завідувач кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, 

доктор економічних наук, професор; 
 

Ковтун І.Б. 

 

 

 

Терещенко Т.В. 

проректор з нормативного та науково-методичного 
забезпечення, доцент кафедри публічного управління та 
адміністрування, кандидат наук з державного упр авління, 

доцент; 

 
декан факультету управління та економіки, доцент 

кафедри публічного управління та адміністрування, 
кандидат економічних наук, доцент; 

 

 

Іжевський П. Г. професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування, доктор економічних наук, доцент; 

 

Арзянцева Д. А. доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської спр ави 
та страхування, кандидат економічних наук, доцент; 

 
Захаркевич Н. П. доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської спр ави 

та страхування, кандидат економічних наук, доцент. 

 



Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньо-наукової 
програми 

 

Калівошко 
Олексій 

Миколайович 

головний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної  

та податкової політики  Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки» доктор економічних наук, 
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1.Профіль освітньо-наукової програми Доктор філософії з фінансів, 

банківської справи та страхування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування 

 
1 Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Хмельницький університет управління та права імені 

Леоніда Юзькова 
Факультет управління та економіки 
Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

Рівень вищої освіти Третій  

Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Без обмежень 

Освітня кваліфікація Доктор філософії з фінансів, банківської справи та 
страхування 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма Доктор філософії з фінансів, 

банківської справи та страхування 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 

PhD доктор філософії. Обсяг освітньо-наукової програми 
240 кредитів ЄКТС. Термін навчання – 4 роки (для денної та 
заочної форм навчання). 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Доктор філософії. 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Освітньо-наукова програма – Доктор філософії з фінансів, 
банківської справи та страхування 

Наявність акредитації - 

Цикл / рівень НРК України - 9 рівень, FQ-ЕНЕА - третій цикл, 

ЕQF-LLL - 8 рівень. Третій (освітньо-науковий) рівень 
вищої освіти. 

Передумови Вступ на навчання за програмою відбувається на основі 
ступеня вищої освіти магістра та регламентується 

нормативно-правовими актами з підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії у вищих навчальних 

закладах. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Програма діє до наступного оновлення 

Академічні права 

випускників 

Отримання вищої освіти за третім рівнем. 

Набуття додаткових компетентностей в науковій 
діяльності. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.univer.km.ua info@univer.km.ua 

2 Мета освітньо-наукової програми 

Здійснення підготовки конкурентоспроможних докторів філософії в галузі управління та 

адміністрування зі спеціальності Фінанси банківська справа та страхування, здатних на 
професійній основі проводити дослідження і одержувати нові наукові здобутки та 

практичні результати у сфері бізнесу, державного управління, місцевого самоврядування 
та забезпечити потреби закладів освіти у висококваліфікованих науково-педагогічних 
працівниках. 

http://www.univer.km.ua/
mailto:info@univer.km.ua


3 Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування, 
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Об’єкт вивчення та діяльності: сучасні тенденції розвитку 
фінансової науки та процеси формування суб’єктно-об’єктного 

середовища у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Цілі навчання: здійснення підготовки конкурентоспроможних 

докторів філософії, здатних на професійній основі проводити 

дослідження і одержувати нові наукові здобутки та практичні 
результати в галузі управління та адміністрування зі 

спеціальності Фінанси банківська справа та страхування. 
Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 

поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які 

визначають тенденції та закономірності функціонування та 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
спеціальні методи пізнання, методи теоретичного узагальнення, 
групування та порівняння, методи аналізу, синтезу та 

діалектичний метод дослідження, графічні та статистичні 
методи, метод моделювання для прийняття управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 
інформаційно-комунікаційні технології, інноваційні досягнення 
світової та вітчизняної фінансової науки.  

Інструменти: інформаційно-аналітичні системи 
забезпечення досліджень, програмні продукти. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації (за 
наявності) 

Проведення наукових досліджень у галузі знань 07 
Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. 
Ключові слова: фінанси, банківська справа та страхування, 

фінансова наука, концептуальні засади фінансової науки, 

методологія та організація наукового дослідження, 
інформаційне забезпечення наукового дослідження, 

нормативно-правове регулювання вищої освіти в Україні, 
методика викладання у вищій школі. 

Особливості програми - розвиток творчих, динамічно-інноваційних здібностей 
здобувачів вищої освіти через реалізацію їхнього 

особистісного потенціалу; 
- диференційований підхід до форм навчання здобувачів 

вищої освіти третього рівня (денна та заочна). 

4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Доктор філософії з фінансів, банківської справи та 
страхування підготовлений для дослідницької роботи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування в наукових і 
освітніх закладах, а також для викладацької діяльності на 
посадах науково-педагогічних працівників і обіймати інші 

пости у закладах вищої освіти відповідно до найменування 
економічних видів діяльності зазначених у ДК 009:2010, 

затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 
11.10.2010 р. № 457 (Секція Р – освіта). 

Доктор філософії з фінансів, банківської справи та 

страхування підготовлений до практичної адміністративної та 
управлінської роботи у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування відповідно до найменування економічних видів 



діяльності, зазначених в ДК 009:2010, затвердженим наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 

(Секція К – фінансова і страхова діяльність). 

Подальше навчання Доктор філософії з фінансів, банківської справи та 
страхування має можливість навчатися на 10-ому (науковому) 

рівні вищої освіти, визначеному НРК України та здобути 
науковий ступень доктора наук. Розширюються можливості 
для самовдосконалення та набуття додаткових освітніх 

компетентностей завдяки участі у вітчизняних і зарубіжних 
дослідницьких проектах з отриманням грантів і стипендій.  

5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання та навчання проводиться у диференційованих 

підходах до занять: 
- читання лекцій і проведення семінарських та практичних 

занять, спрямованих на проблемно-орієнтований і 
дискусійний підходи;  

- застосування інтерактивних методів навчання; 

- надання можливостей здобувачам вищої ступеня доктора 
філософії проводити семінарські заняття з окремих 

навчальних дисциплін під контролем науково-педагогічних 
працівників; 

- спільне опрацювання з науковими керівниками 

літературних джерел із науко-метричних баз Scopus і Web of 
Sсienсe за темою дисертаційного дослідження; 

- консультування здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії науковими керівниками за темою дослідження; 

- підготовка здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії одноосібно та спільно з науковими керівниками 
публікацій у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, у 

тому числі іноземною мовою; 
науковий супровід науковими керівниками результатів 

апробацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

на науково-практичних конференціях, семінарах та інших 
наукових заходах. 

Оцінювання Оцінювання знань за освітньою складовою. Оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 
освітньою складовою здійснюється відповідно до Положення 
про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 
введеним в дію наказом від 08 липня 2016 року № 359 / 16 (в 

редакції рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова 
від 28 серпня 2020 року, протокол № 1 з урахуванням 
особливостей, визначених робочими програмами і навчально-

методичними матеріалами навчальних дисциплін. 
Оцінювання за науковою складовою. Оцінювання 

результатів наукової діяльності здійснюється відповідно до 
Положення про підготовку аспірантів (здобувачів) у 
Хмельницькому університеті управління та права, 

затвердженого наказом ректора від 08.02.2013р. №76/13 та  
індивідуального плану наукової роботи здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії. Звіти здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії про виконання 
індивідуального плану подаються на кафедру два рази на рік і 

затверджуються її рішенням щодо переведення здобувача на 
наступний рік навчання або стосовно припинення його 

навчання в аспірантурі.  



6 Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання в 
професійній та/або дослідницькій діяльності із застосуванням 

здобутків фінансової науки та прикладних аспектів із 
спеціальності з усвідомленням існуючих і створених нових 

знань та/або практичних розробок. 

Загальні компетентності ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  

ЗК 02. Навички використання інформаційних систем і 
комунікаційних технологій. 
ЗК 03. Здатність до проведення самостійних досліджень на 

належному рівні. 
ЗК 04. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 06. Здатність працювати в міжнародному науковому 
середовищі. 

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 08. Здатність до науково-педагогічної діяльності. 

ЗК 09. Здібність до виявлення, постановки та вирішення 
науково-практичних проблем. 
ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 01. Здатність планувати, проводити та публічно 
презентувати результати наукових досліджень. 

СК 02. Здатність виконувати наукові дослідження у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням 
поставлених завдань та наявних обмежень. 

СК 03. Здатність використовувати теоретичний і 
методологічний  інструментарій для наукової діагностики у 

фінансовій системі, банківській справі та страхуванні. 
СК 04. Здатність ставити та вирішувати наукові завдання і 
проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК 05. Здатність розробляти ефективне управління фінансами  
на державному, регіональному, місцевому та корпоративному 

рівнях. 
СК 06. Здатність визначати та науково обґрунтовувати 
ключові тренди розвитку у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 
СК 07. Здатність розробляти механізми бюджетно-

податкового регулювання на державному, регіональному, 
місцевому та корпоративному рівнях. 
СК 08. Здатність визначати напрями бюджетно-податкової 

політики в системі міжбюджетних відносин і фінансового 
вирівнювання. 

СК 09. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології 
та освітньо-наукові технології в освітньо-науковій діяльності. 

7 Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

ПР 01. Планувати і виконувати наукові та/або прикладні 
дослідження. 

ПР 02. Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість 
досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних 

ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за 
результатами досліджень державною й іноземною мовами.  
ПР 03. Презентувати результати власних досліджень шляхом 

підготовки наукових публікацій і виступів на наукових 



заходах державною й іноземною мовами в усній та письмовій 
формі. 

ПР 04. Знати методологію наукових досліджень, оперувати 
працями провідних зарубіжних вчених і представників 

наукових шкіл, інших авторів за темами наукових розвідок. 
ПР 05. Володіти філософськими та загальнонауковими 
компетентностями, спрямованими на формування наукового 

світогляду, професійної етики та загального кругозору. 
ПР 06. Застосовувати теоретичний і методологічний  

інструментарій для наукової діагностики у фінансовій 
системі, банківській справі та страхуванні. 
ПР 07. Формулювати та вирішувати наукові завдання і 

проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР 08. Розробляти управлінські рішення у сфері державного, 

регіонального, місцевого та корпоративного фінансового 
менеджменту. 
ПР 09. Визначати напрями бюджетно-податкової політики в 

системі міжбюджетних відносин і фінансового вирівнювання. 
ПР 10. Розробляти механізми бюджетно-податкового 

регулювання на рівні державного, регіонального, місцевого та 
корпоративного бюджетно-податкового менеджменту. 
ПР 11. Здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

закладах вищої освіти. 

8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До реалізації програми долучаються науково-педагогічні 
працівники, які мають підтверджений рівень наукової і 

професійної кваліфікації, а також досвід практичної роботи у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним 

умовам провадження освітньо-наукової діяльності у сфері 
вищої освіти і є достатнім для забезпечення якісного 
освітнього та наукового процесу. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньо-

наукової програми відповідає ліцензійним умовам 
провадження освітньої та наукової діяльності у сфері вищої 

освіти, має актуальний змістовий контент, базується на 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях, включає 
авторські розробки науково-педагогічних працівників. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність може здійснюватися 
відповідно до договорів про співпрацю ХУУП імені Леоніда 
Юзькова та інших закладів вищої освіти України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність може здійснюватися згідно 

із чинним законодавством та укладеними договорами про 
співпрацю Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова з іншими закладами вищої освіти  
зарубіжних країн. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних студентів може здійснюватися відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

 



2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх структурно- 

логічна послідовність вивчення 
 

 2.1. Компоненти освітньо-наукової програми і їх обсяги вивчення з 

відповідними формами підсумкового контролю 

Коди 

компонент 
Назви компонент 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Перший семестр   

Обов’язкові компоненти ОП   

ЗПО 1. Філософія 6,0 екзамен 
ЗПО 2. Іноземна мова 4,0 залік 

ППО 1. Теорії фінансів 5,0 екзамен 

Другий семестр   

ЗПО 2. Іноземна мова 4,0 екзамен 

ППО 2.  Методологія та організація наукових 
досліджень 

4,0 залік 

ППО 3.  Сучасні економічні теорії у фінансах 4,0 екзамен 

Вибіркові компоненти ОП   

ППВ 1.1. Культура мовлення науковця 3,0 залік 

ППВ 1.2 Сучасна літературна українська мова 3,0 залік 

Третій семестр   

Обов’язкові компоненти ОП   
ППО 4.  Бюджетно-податкова 

політика 
  

7,0 екзамен 

Вибіркові компоненти ОП 
  

ППВ 2.1 Освітньо-наукові технології у вищій школі 
4,0 екзамен 

ППВ 2.2 Психологія і педагогіка в освітньо-науковій 
діяльності   4,0 екзамен 

ЗПВ 1.1 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях 3,0 залік 

ЗПВ 1.2 Сучасні інформаційно-комунікативні 
технології у наукових дослідженнях 3,0 залік 

Четвертий семестр   

ППО 5.  Управління фінансами 8,0 екзамен 

П.1.  Педагогічна практика 3,0 залік 

Вибіркові компоненти ОП   
ЗПВ 2.1 Організаційно-правові засади підготовки та 

захисту дисертаційного дослідження 
4,0 залік 

ЗПВ 2.2 Нормативно-правове регулювання вищої 
освіти в Україні  

4,0 залік 

 



 

 

 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

КОМПОНЕНТИ ОП ЦИКЛУ 

ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КОМПОНЕНТИ ОП ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов'язкові  Обов'язкові  Вибіркові 

ЗПО 1. Філософія 
ЗПО 2. Іноземна мова 

ППО 1. Теорії фінансів 
ППО 2. Методологія та організація 

наукових досліджень 
ППО 3. Сучасні економічні теорії у 

фінансах 
ППО 4. Бюджетно-податкова політика 
ППО 5. Управління фінансами 

ППВ 1.1. Культура мовлення науковця 
ППВ 1.2. Сучасна літературна українська 

мова 
ППВ 2.1. Освітньо-наукові технології у 

вищій школі 
ППВ 2.2. Психологія і педагогіка в 

освітньо-науковій діяльності   ЗПВ 1.1. Інформаційні технології в 
наукових дослідженнях 

ЗПВ 1.2. Сучасні інформаційно-

комунікативні технології у 
наукових дослідженнях 

ЗПВ 2.1. Організаційно-правові засади 
підготовки та захисту 
дисертаційного дослідження 

ЗПВ 2.2.               Нормативно-правове 
регулювання вищої освіти в 

Україні 
 
 

ЗПВ 2.2.  
 

Вибіркові 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

П 1. Педагогічна практика 

Захист дисертаційного 

дослідження 

 

АТЕСТАЦІЯ 



 

Таблиця 1. Структурно-логічні взаємозв’язки між компонентами 

освітньої програми 

 
Коди 

компо- 

нент 

Назви компонент Компоненти, що 

передують вивченню 

Компоненти, на які 

безпосередньо 

впливає вивчення 

1 2 3 4 

Перший семестр   

Обов’язкові компоненти ОП   

ЗПО 1. Філософія 

Не передбачено 

ППО 2. Методологія та 
організація наукових 

досліджень 
ППВ 1.1. Культура мовлення 

науковця 
ППВ 2.1 Освітньо-наукові 
технології у вищій школі 

ЗПО 2. Іноземна мова 
Не передбачено 

ППВ 2.1 Освітньо-наукові 
технології у вищій школі 

ППО 1. Теорії фінансів 

Не передбачено 

ППО 3. Сучасні економічні 
теорії у фінансах 

ППО 4. Бюджетно-податкова 
політика 

ППО 5. Управління фінансами 
П. 1 Педагогічна практика  

А.1. Атестація 
Другий семестр   

ЗПО 2. Іноземна мова 
Не передбачено 

ППВ 2.1 Освітньо-наукові 
технології у вищій школі 

ППО 2.  Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень 

ЗПО 1. Філософія ЗПВ 1.1. Організаційно-правові 
засади підготовки та захисту 
дисертаційного дослідження 

ЗПВ 2.1. Інформаційні 
технології в наукових 

дослідженнях 
ЗПВ 2.2. Сучасні 

інформаційно-комунікативні 
технології у наукових 

дослідженнях 
А.1. Атестація 

ППО 3.  Сучасні економічні 
теорії у фінансах 

ППО 1. Теорії фінансів 

ППО 4. Бюджетно-податкова 
політика 

ППО 5. Управління фінансами 
А.1. Атестація 

Вибіркові компоненти ОП   

ППВ 1.1. Культура мовлення 
науковця 

ЗПО 1. Філософія 

ППВ 2.2. Психологія і 
педагогіка в освітньо-науковій 

діяльності 
П. 1 Педагогічна практика 

ППВ 1.2 Сучасна літературна 
українська мова 

Не передбачено 

ППВ 2.2. Психологія і 
педагогіка в освітньо-науковій 

діяльності 
П. 1 Педагогічна практика 

Третій семестр   

Обов’язкові компоненти ОП   

ППО 4.  Бюджетно-
податкова політика 

ППО 1. Теорія фінансів 
ППО 3. Сучасні 

ППО 5. Управління фінансами 
А.1. Атестація 



економічні теорії у 
фінансах 

Вибіркові компоненти ОП   

ЗПВ 2.1 Інформаційні 
технології в 
наукових 
дослідженнях 

ППО 2. Методологія та 
організація наукових 

досліджень 
А.1. Атестація 

ЗПВ 2.2 Сучасні 
інформаційно-
комунікативні 
технології у 
наукових 
дослідженнях 

ППО 2. Методологія та 
організація наукових 

досліджень 
А.1. Атестація 

ППВ 2.1 Освітньо-наукові 
технології у вищій 
школі 

ЗПО 1. Філософія 
ЗПО 2. Іноземна мова 

ЗПВ 1.2. Нормативно-правове 
регулювання вищої освіти в 

Україні 
П.1. Педагогічна практика 

ППВ 2.2 Психологія і 
педагогіка в 
освітньо-науковій 
діяльності   

ППВ 1.1. Культура 
мовлення науковця 
ППВ 1.2. Сучасна 

літературна українська 
мова 

ЗПВ 1.2. Нормативно-правове 
регулювання вищої освіти в 

Україні 
П.1. Педагогічна практика 

Четвертий семестр   

ППО 5.  Управління 
фінансами 

ППО 1. Теорії фінансів 
ППО 3. Сучасні 

економічні теорії у 
фінансах 

ППО 4. Бюджетно-
податкова політика 

Не передбачено 

П.1.  Педагогічна 
практика 

ППО 1. Теорії фінансів 
ППВ 1.1. Культура 
мовлення науковця 
ППВ 1.2. Сучасна 

літературна українська 
мова 

ППВ 2.1. Освітньо-
наукові технології у 

вищій школі 
ППВ 2.2. Психологія і 
педагогіка в освітньо-

науковій діяльності 

Не передбачено 

А. 1. Атестація ППО 1. Теорії фінансів 
ППО 2. Методологія та 
організація наукових 

досліджень 
ППО 3. Сучасні 

економічні теорії у 
фінансах 

ППО 4. Бюджетно-
податкова політика 

ЗПВ 2.1. Інформаційні 
технології в наукових 

дослідженнях 
ЗПВ 2.2. Сучасні 
інформаційно-

комунікативні технології 
у наукових 

дослідженнях 

Не передбачено 

Вибіркові компоненти ОП   



ЗПВ 1.1 Організаційно-
правові засади 
підготовки та 
захисту 
дисертаційного 
дослідження 

ППО 2. Методологія та 
організація наукових 

досліджень 
Не передбачено 

ЗПВ 1.2 Нормативно-
правове 
регулювання вищої 
освіти в Україні  

ППВ 2.1. Освітньо-
наукові технології у 

вищій школі 
ППВ 2.2. Психологія і 
педагогіка в освітньо-

науковій діяльності   

Не передбачено 

 

 
 

 



2. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація здобувачів третього освітньо-наукового рівня здійснюється у 
формі публічного захисту дисертаційного дослідження.  

Вимоги до дисертаційної роботи:  
Дисертаційна робота  здобувача третього освітньо-наукового рівня 

повинна відповідати вимогам, встановлених Міністерством освіти і науки 
України.  

На першому етапі розгляд дисертаційної роботи здобувача відбувається 
на засіданні міжкафедрального семінару. 

У разі успішного розгляду дисертаційної роботи на першому етапі, 
здобувачем формується пакет документів, передбачених  нормативно-

правовими актами для передачі у спеціалізовану вчену раду. Публічний захист 
дисертаційної роботи відбувається засіданні спеціалізованої ради в 

установленому порядку. 
 
 

 
3. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти 

 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (далі – 
СВЗЯВО) Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова відповідає вимогам Європейських стандартів і рекомендацій стосовно 
забезпечення якості вищої освіти (ESG 15), Закону України «Про вищу освіту» 

від 01 липня 2014 року №1556-VII, актам Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України, локальним нормативно- пр авовим актам 
Університету. СВЗЯВО в університеті функціонує відповідно до Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Положення про 

організацію освітнього процесу у Хмельницькому університеті упр авління та 
права імені Леоніда Юзькова, Положення про систему рейтингового 

оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у 
Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, 

Положення про систему рейтингового оцінювання результатів професійної 
діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, Кодексу академічної 
доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова тощо. 

Розроблена СВЗЯВО передбачає здійснення таких процедур і заходів: 
- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх  програм; 
-  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти і науково -педагогічних 

працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах та 
в будь-який інший спосіб; 

- забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 



працівників; 

-  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів, за кожною освітньою 
програмою; 

-  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

-  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації; 

-  забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками Університету та здобувачами вищої освіти, у 
тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату; 
- інших процедур і заходів. 
 



Таблиця 2. Матриця відповідності визначених освітньо-науковою програмою результатів навчання та 

компетентностей 
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ПР01 +   +  +      + +       + 

ПР02 +     + + +       +      

ПР03 +  +     +    +   +     + 

ПР04 + +   +  +   + +  + + +      

ПР05 + +   + + +  + + +  + + +  +   + 

ПР06 + +  +  + +   + +  + + +  +  +  

ПР07 + +    +    +   +  + + + + +  

ПР08 + +    +    +    +  +     

ПР09 +     +    + +       + +  

ПР10 +     +    + +       + +  

ПР11 +  + +     +   +        + 



 

Таблиця 3 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

 
Коди 
компонентів 
освітньої 
програми 

Компетентності 

Загальні Спеціальні (фахові) 
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ЗПО 1. +   + +   +  +  + + +  +   + 

ЗПО 2.      + +    +        + 

ЗПВ 1.1.  +   + +      +   +     + 

ЗПВ 1.2.  +   + +     +   +     + 

ЗПВ 2.1.  + +  +      + +  +     + 

ЗПВ 2.2.  + +     +   +        + 

ППО 1. +  +  + +   + +  + + +  + + +  

ППО 2. +  + + + +   + + + + + +     + 

ППО 3. +  +  + +   + +  + + +  + + +  

ППО 4. +    +    + +   +  +  + +  

ППО 5. +    +    + +   +  +  + +  

ППВ 1.1.  +  +       +   +     + 

ППВ 1.2.  +  +       +   +     + 

ППВ 2.1. + +  + + +  +   + + + +     + 

ППВ 2.2.  + +     +   +        + 

П 1.  +      +   +        + 

А. 1. + +  + + +   + + + + + +  +  + + 

 
 



Таблиця 4.Матриця забезпечення програмних  результатів (ПР) навчання відповідними 

компонентами освітньої програми 
 

 
Коди компонентів 
освітньої програми 

Коди програмних результатів навчання 

ПР01 ПР02 ПР03 ПР04 ПР05 ПР06 ПР07 ПР08 ПР09 ПР10 ПР11 

ЗПО 1.    + +      + 

ЗПО 2.  + +         

ЗПВ 1.1.  + +         

ЗПВ 1.2.  + +         

ЗПВ 2.1. +  +         

ЗПВ 2.2.           + 

ППО 1.      + +  + +  

ППО 2. +  + +       + 

ППО 3.      + +  + +  

ППО 4.        + + +  

ППО 5.        +  +  

ППВ 1.1.  + +         

ППВ 1.2.  + +        + 

ППВ 2.1.     + +     + 

ППВ 2.2.           + 

П 1.           + 

А. 1.  + + + +  +     
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