
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі 
Українки

Освітня програма 1730 Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44

Повна назва ЗВО Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО 02125102

ПІБ керівника ЗВО Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

vnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 1730

Назва ОП Фінанси і кредит

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

кафедра фінансів

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

кафедра менеджменту та адміністрування; кафедра іноземних мов 
природничо-математичних спеціальностей; кафедра економіки, 
підприємництва та маркетингу

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Луцьк, пр. Волі; 13, вул. Винниченка, 28; вул. Потапова, 9

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 15560

ПІБ гаранта ОП Карлін Микола Іванович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Karlin.Nicholas@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-306-97-40

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма Фінанси і кредит, за якою провадиться освітня діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти з підготовки здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки започаткована на основі ОКР спеціаліста за 
спеціальністю Фінанси у 1993 році та ОКР магістра з 2003 р. за спеціальністю Фінанси і кредит. ОП розроблена 
згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» (редакція від 13.03.2016 р.); «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р., № 
266. У 2017 р. ОП акредитовано (Сертифікат про акредитацію УД № 03013357 від 04.11.2020 р., рішення 
Акредитаційної комісії від 20.02.2018 р. протокол № 128, наказ МОН України від 27.02.2018р. У 2019 році в ОП було 
внесено зміни відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 866. До розробки 
ОП були долучені науково-педагогічні працівники випускової кафедри, з яких була сформована робоча група під 
керівництвом д.е.н., проф., завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Карліна М.І., доц. Проць 
Н. В., доц. Стащук О. В., доц. Івашко О.А. Протягом 2021-2022 рр. здійснено перегляд та вдосконалення ОП з 
урахуванням рекомендацій стейкхолдерів в частині змістового наповнення ОК, сформульовано особливості ОП та 
визначено її основний фокус, розширено перелік дисциплін вільного вибору здобувачів. ОП отримала позитивні 
рецензії від фахівців-практиків. Освітня програма повністю відповідає Стратегії розвитку вищої освіти України на 
2021-2031 роки,
До групи забезпечення залучені викладачі із відповідною кваліфікацією та вагомими показниками наукової та 
професійної діяльності (згідно з п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності): д.е.н., проф. Карлін М. 
І.– голова робочої групи, проф. Стащук О. В. та доц. Матвійчук Н.М. До складу робочої групи також долучено 
здобувача програми Демчук Н. В. Освітня складова ОП забезпечується науково-педагогічним персоналом зі 
значним досвідом, відповідною кваліфікацією та високими показниками наукової та професійної діяльності. 
Гарантом ОП є Карлін Микола Іванович, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ВНУ імені Лесі 
Українки, засновник наукової школи «Актуальні проблеми державних фінансів України та зарубіжних країн» 
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/Karlin-M.I..pdf), керівник багатьох держбюджетних тем, член 
редакційної колегії наукових журналів («Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі 
Українки», «Демографія та соціальна економіка»).
Історія випускової кафедри розпочалася у 1998 р., коли шляхом реорганізації кафедри економіки і менеджменту 
була утворена кафедра фінансів. Завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Лагутін Василь 
Дмитрович. У 1999 р. кафедра фінансів була реорганізована в 2 кафедри: кафедру фінансів підприємств і кредиту та 
кафедру державних фінансів. У 2020 р. на базі цих кафедр утворено кафедру фінансів, яку очолила д.е.н., професор 
Стащук Олена Володимирівна.  
При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 072 Фінансів, банківської справи та страхування. За роки її 
функціонування відбувся захист 17 аспірантів. Нині в аспірантурі навчаються 7 здобувачів. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2022 - 2023 17 11 6 0 0

2 курс 2021 - 2022 11 10 1 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 1698 Фінанси і кредит
1832 Фінанси, банківська справа та страхування

другий (магістерський) рівень 1730 Фінанси і кредит
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48046 Фінанси і кредит

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 99601 21133

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

99601 21133

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 2040 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_2022_ФІК_МАГ.pdf lxxHHYFB2HaBBE1I7wrodIf6SQ7hcBT5p50ECiimGms=

Навчальний план за ОП ФіК_маг_д_2022.pdf SjRdAEkf/gB2FvDzim7X/XSdDIFa9BzphoQf4sokGuw=

Навчальний план за ОП ФіК_маг_з_2022.pdf ifV0hcYvCXBfjgwQh3DqeMKZLAisgCUxegU7Q091O0E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Луцький міський центр 
зайнятості.pdf

NaPvjtqxDcX4CRJQaT8HVBIqy2RSme8+PCrgLayBMBU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ОПП_Возняк Г. В..pdf EJ5VLFF91V4LHJZKXL0NYOS3F/j+Z35FK2AQYysDpM
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_СКФ.pdf dVdUjuLk5TJm0fE+t3yfy4AYLmvEz2KiLPpuFkxTYyQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Грудзевич І. Т._Берестечківська 
ТГ.pdf

cvlUUArUQt36uwZNaf/O2ZhmUenAvJqTMqaSYP4wfvM
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ПрАТ СК Уніка_2022.pdf oqlsohyTB4PsKVFPQbiSqjlVotRBaBlmo5+1NEsX5TA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП Фінанси і кредит (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv) є підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування, що передбачає проведення досліджень та/ або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.
 Особливості програми полягають в тому, що: 
- зміст ОП акцентує увагу на новітніх досягненнях у сфері фінансів та кредиту, що відображено у освітніх 
компонентах професійної підготовки (ОК 7, ОК 9, ОК 12); 
- підготовка здобувачів здійснюється з урахуванням регіональних особливостей та прикордонного розташування 
Волинської області; 
- ОП відповідає потребам ринку праці та здійснює внесок у соціально-економічний розвиток регіону; 
- зміст ОП дозволяє здобувачам освіти успішно поєднати дослідницьку та практичну діяльність, що підтверджується 
відповідними освітніми компонентами (ОК 1, ОК 14, ОК15, ОК 16, ОК 17);
- ОП створює можливості для формування у здобувачів soft skills компетентностей з орієнтацією на етичні аспекти у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

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

Цілі ОП Фінанси і кредит відповідають Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020 - 2024 рр. 
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(https://cutt.ly/5nLP7pK ) та Програмі реалізації стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024 рр. 
(https://cutt.ly/5nLP9LY), а саме: 
- орієнтація навчального процесу на забезпечення високого рівня якості освіти;
- виховання професіоналів у сфері фінансів та кредиту, що здатні до креативного мислення та застосування 
інноваційних інструментів прийняття управлінських рішень, вільного володіння іноземною мовою,  здатних брати 
активну участь у громадському та соціально-економічному житті Волині, України, Європи і світу; 
- університет з широким академічним меню та актуальними, унікальними, інноваційними дослідницькими і 
професійними, фундаментальними і прикладними освітніми програмами;
- здійснює активний вплив на майбутнє регіону і держави шляхом підготовки висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних  професіоналів у сфері фінансів, банківської справи та страхування для здійснення ними 
професійної діяльності;
- адаптація освітньої програми до актуальних потреб регіону та динамічних змін на ринку праці;
- ОП Фінанси і кредит базується на принципах студентоцентризму, академічної доброчесності, формування 
інноваційного освітнього простору, інтегрованості в міжнародне освітнє середовище;
- залучення потенційних працедавців до навчання здобувачів освіти та запровадження елементів дуальної освіти в 
навчальному процесі.

 

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

До процесу розробки та оновлення ОП було залучено представника від здобувачів Демчук Н. В. Запропонована ОП у 
2022 році була розміщена на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки для громадського 
обговорення шляхом онлайн-анкетування (https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya), усі доречні пропозиції, 
які впливають на досягнення програмних результатів навчання даної ОП були враховані при її затвердженні. 
Здобувачі вищої освіти та випускники беруть участь у розробці та оновленні ОП через громадське обговорення, 
участь у засіданнях робочої групи, ради стейкхолдерів (роботодавців) факультету економіки та управління, 
періодичне анкетування щодо якості освітньо-професійної програми та її змісту 
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv), засіданнях науково-методичної та вченої ради факультету економіки та 
управління та Вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки, а також через скриньку 
довіри на факультеті економіки та управління (корпус G).
Інтереси здобувачів вищої освіти було враховано при перегляді ОП у 2022 р. в частині зміни переліку обов’язкових 
освітніх компонентів, зокрема було введено у навчальний план ОК 12 та підтримано пропозиції щодо збільшення 
обсягу кредитів на цикл професійної підготовки. При формуванні каталогу вибіркових дисциплін було враховано 
побажання здобувачів щодо уточнення їх переліку, назв ОК.

- роботодавці

У процесі розробки та оновлення ОП враховані пропозиції роботодавців щодо підвищення якості та покращення 
змісту ОП та навчального плану. Це знайшло відображення у переліку та змісті нормативних та вибіркових освітніх 
компонент. Участь роботодавців у формулюванні цілей та ПРН за ОП здійснюється через онлайн-анкетування 
(http://surl.li/bpvne), участь у круглих столах та конференціях (https://cutt.ly/cnZYP4k; http://surl.li/dcowi) та 
засіданнях ради стейкхолдерів факультету економіки та управління (https://cutt.ly/JnZYJfq). На ОП отримано 
позитивні рецензії роботодавців, зокрема: к.е.н. Грудзевича І. Т.,  голови Берестечківської ТГ; Гурської І., заступника 
директора Луцького міського центру зайнятості; Савки Б., начальника управління бухгалтерського обліку та 
фінансів-головного бухгалтера; Костюка В., директора Західно-Української обласної дирекції ПрАТ СК Уніка.
До складу робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП включено представників 
роботодавців: Єлову Л. А. – директора департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради. Пропозиції 
роботодавців вносяться у протоколи засідань робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП. 
Зокрема, Єлова Л. А. підтримала  під час громадського обговорення пропозицію щодо включення до змісту ОП ОК 6, 
а за пропозицією Хаймик Ж. робоча група  внесла до ОП ОК 4. Пропозиції, рекомендації роботодавців 
відображаються також у зміні тематики кваліфікаційних робіт та переліку місць проходження виробничої та 
переддипломної практик.

- академічна спільнота

Під час формулювання цілей та ПРН ОП враховуються інтереси академічної спільноти як стейкхолдера та інтереси 
академічної спільноти ЗВО. Здійснюється співпраця з академічною спільнотою провідних ЗВО: НУ «Острозька 
академія», Західноукраїнського національного університету, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН України», Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного 
аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», ЛНУ імені Івана Франка та 
інших. На ОП отримано позитивні рецензії представників академічної спільноти, зокрема: д.е.н., проф. Мамонтової 
О.А., завідувача кафедри фінансів, обліку та аудиту НУ «Острозька академія»; провідного наукового співробітника 
відділу регіональної фінансової політики, д.е.н., старшого наукового співробітника ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України Возняк Г. В.; д.е.н., проф. Нікіфорова П. О., завідувача кафедри 
фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони вносили свої пропозиції 
щодо удосконалення змісту ОП під час громадського обговорення програми,  засідань стейкхолдерів, на науково-
практичних конференціях, методичних семінарах, відкритих лекціях, тренінгах, консультаціях з професорсько-
викладацьким складом кафедр факультету економіки та управління ВНУ імені Лесі Українки. У 2022 році за 
рекомендаціями  стейкхолдерів внесено зміни до форм викладання і навчання, методів оцінювання, джерел 
інформації в ОК.
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- інші стейкхолдери

До формулювання цілей та ПРН, а також громадського обговорення ОП та навчального плану були долучені 
здобувачі освіти, науково-педагогічний персонал ЗВО, випускники ОП Фінанси і кредит, представники ВРВ 
Асоціація міст України, Волинської обласної державної адміністрації, Луцького міського центру зайнятості, 
представники бізнесу. Зокрема, в результаті громадського обговорення було запропоновано перенести таку ОК, як 
Банківський менеджмент, у вибіркові компоненти. Така пропозиція була врахована, оскільки для виконання 
фахових (спеціальних) компетентностей ОП було введено ОК Національний банк та грошово-кредитна політика, 
який є актуальним для вивчення та відповідає заявленим цілям ОП. Водночас, враховані такі пропозиції щодо 
покращення формулювання цілей та програмних результатів ОП: збільшено кількість кредитів ЄКТС циклу 
професійної підготовки, а саме введено ОК 17 та збільшено обсяг виробничої практики. Також вивчення досвіду 
формулювання цілей ОП та ПР при підготовці магістрів відбулося у ході зустрічі стейкхолдерів Університету Марії 
Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща), обговорено змістовне наповнення окремих дисциплін, 
тематику кваліфікаційних робіт і перелік вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/FVpQgbK ).

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

На ринку праці існує постійний запит на фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що 
пов’язаний із реформою децентралізації, цифровізації фінансової системи та виникненням нових ризиків та загроз 
розвитку фінансово-кредитної системи держави. Цілі та ПРН повною мірою відбивають сучасні тенденції ринку 
праці, досягаються запропонованими освітніми компонентами, зокрема:
- вільне володіння іноземною мовою (ОК 3);
- вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності (ОК 4, ОК 2); 
- поєднання дослідницьких і управлінських інструментів для здійснення професійної та наукової діяльності (ОК 1, 
ОК 14, ОК 15, ОК 16, ОК 17);
- вміння застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними 
(ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 11);
- вміння обґрунтовувати варіанти управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ОК 5, 
10, ОК 8, ОК 12; ОК 11, ОК 6).
Сучасні тенденції розвитку ринку праці та спеціальності відображені також у виборі баз практики (ОК15, ОК 16), 
тематиці кваліфікаційних робіт (ОК 17).  

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

Галузевий аспект ОП, його відповідність цілям та ПР відображено у ОП Фінанси і кредит (http://surl.li/ddxhl) і 
повністю відповідає спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування. Галузевий аспект ОП підтверджується специфікою спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, що полягає у можливості випускників бути працевлаштованим на підприємствах та організаціях усіх 
форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що відображено у ПР 3, ПР 8, ПР 9, ПР 10, ПР 12, 
ПР 13.
Водночас, ринок праці Волинської області функціонує в умовах глобалізації економічних процесів, посилення 
міжнародного співробітництва та з урахуванням прикордонного розташування регіону. Випускники можуть 
працювати в усіх регіонах країни. Регіональний аспект ОП проявляється під час проходження здобувачами 
виробничої та переддипломної практик в банках, страхових компаніях, підприємствах Волинської області, що 
підтверджено укладеними договорами про співпрацю.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП проведено моніторинг освітніх програм із 
підготовки магістрів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування таких вітчизняних ЗВО, як: 
Чернігівський національний технологічний університет (введено вибіркову ОК Фінанси територіальних громад та 
політика міжбюджетного регулювання), Західноукраїнський національний університет (введено нормативний ОК 12 
Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств та ОК 2 Професійна етика фінансиста), Київський 
національний університет імені Т. Шевченка (введено ОК циклу загальної підготовки Професійна етика 
фінансиста), Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича (введено вибірковий ОК Управління 
фінансовою санацією підприємств). Вивчено та враховано досвід ОП у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування таких зарубіжних університетів, як Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Республіка 
Польща (https://cutt.ly/iVpyPcl) – введено ОК 6, ОК 12, Istanbul University, м. Стамбул (https://cutt.ly/AVpiYV4 ) – 
введено ОК 7, Ege University, м. Ізмір, Туреччина (https://cutt.ly/VVpoQuu ), що сприяло введенню у цикл 
нормативних дисциплін ОК 7, ОК 9, ОК 11. Це дозволило урахувати актуальні світові тенденції підготовки магістрів. 
Порівняльний аналіз змісту, структури та освітніх компонентів ОП вітчизняних та зарубіжних ЗВО відображено у 
таких освітніх компонентах, як ОК 5, ОК 8, ОК 10, ОК 13, а також у їх змістовному наповненні.

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

Основою для розробки ОП Фінанси і кредит є Стандарт вищої освіти України із галузі знань 07 Управління та 
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адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня, 
затверджений Наказом МОН України від 20.06.2019 р. № 866 (https://cutt.ly/BVpahpb ).
Відповідність освітніх компонент програмним результатам навчання відображено у Р.5 Матриця забезпечення 
програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньо-професійної програми (http://surl.li/ddxhl).
Вивчення усіх нормативних освітніх компонент освітньої програми забезпечує формування у здобувачів усіх 
загальних, спеціальних та інтегральної компетентностей, а також програмних результатів навчання. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти другого рівня за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування затверджений 
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 року № 866.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

66

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

24

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

Метою ОП Фінанси і кредит є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування, що володіють компетентностями широкого застосування, сучасними 
теоретико-методологічними знаннями, вміннями та практичними навичками у різних сферах фінансової системи, 
здатні критично та креативно мислити, провадити свою діяльність за спеціальністю, застосовувати інноваційні 
інструменти прийняття управлінських рішень та вирішувати нестандартні завдання в умовах невизначеності.
Відповідно до предметної області ОП Фінанси і кредит https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv) передбачає об’єкт 
вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області, методи та методики, інструменти та обладнання. 
Зміст ОП, об’єкт вивчення та діяльності, методи, методики та технології, інструменти ОП повністю відповідають 
предметній області спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, оскільки ОП розроблена у 
відповідності до Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) рівня галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (https://cutt.ly/cVuWHP3). 
Теоретичний зміст предметної області відображається у 17 обов’язкових освітніх компонентах, які, в свою чергу, 
забезпечують досягнення програмних результатів навчання. Перелік обов’язкових та вибіркових освітніх 
компонентів сформовано з урахуванням новітніх досягнень науки у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування, рекомендацій стйкхолдерів, здобувачів освіти, практиків, а також з урахуванням необхідності 
здобувачам освіти оволодіти загальними, спеціальними та інтегральною компетентностями, які, в свою чергу, 
забезпечують досягнення програмних результатів навчання. 
Обов’язкові компоненти програми дозволяють сформувати компетентності мовного (ОК 3), дослідницького (ОК 1, 
ОК 14, ОК 17) та управлінського характеру (ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 10) з урахуванням етичних норм та принципів у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування (ОК 4); сформувати комплексне уявлення про стан та розвиток 
фінансово-кредитної системи (ОК 6, ОК 11); ознайомитися із особливостями функціонування міжнародних фінансів 
та оподаткування (ОК 7); визначити підходи до управління окремими складовими фінансової системи (ОК 8, ОК 10, 
ОК 13); ознайомитися із практикою застосування методичного інструментарію управління та діагностики 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання (ОК 5, ОК 12) та новітніх інноваційних інструментів у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування (ОК 9); отримати практичні навички щодо проведення аналітичних 
досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування (ОК 15, ОК 16, ОК 17). Усе це дозволяє забезпечити 
формування у здобувачів освіти спеціальних компетентностей СК 01 – СК 09. 
Варіативна частина доповнює знання предметної області та дозволяє здобувачам освіти з урахуванням їх 
пріоритетів поглибити свої спеціальні компетентності.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здійснюється здобувачами вищої освіти ступеня «магістр» шляхом 
вибору ОК відповідно до чинних нормативно-правових документів: Закону України «Про вищу освіту» (п.15 ст. 62), 
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Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у 
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/sVuUAgT) та Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії 
навчання здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/8VuUMRU). Загальний обсяг вибіркових 
дисциплін за ОП становить  24 кредити (26,6 %), що повністю відповідає ЗУ «Про вищу освіту». 
Ознайомлення здобувачів освіти із переліком вибіркових дисциплін, їх силабусами здійснює гарант ОП та куратор 
академічної групи (https://cutt.ly/1VpTb8z) . Перелік вибіркових освітніх компонентів формується з урахуванням 
побажань здобувачів, пропозицій стейкхолдерів, практиків, роботодавців та сприяє  реалізації поглиблених освітніх 
і кваліфікаційних потреб здобувачів освіти. Перелік вибіркових компонент, їх описи та силабуси розміщуються на 
сторінці кафедри фінансів (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv) та у Каталозі освітніх програм та вибіркових 
дисциплін (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations). Водночас, індивідуальна освітня траєкторія здобувачів формується 
через можливості внутрішньої та зовнішньої мобільності та неформальної освіти. 
Здобувачі висловили високу оцінку щодо можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії у опитуванні 
(https://cutt.ly/VVuOiSR). 

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

У ВНУ імені Лесі Українки діє Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів 
освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/8VuUMRU), яке містить основні вимоги щодо здійснення здобувачем 
освіти права вибору навчальних дисциплін відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту». Обсяг циклу 
вибіркових дисциплін за ОП становить 24 кредити ЄКТС та підтверджує їх орієнтацію на розширення світогляду 
здобувачів та отримання додаткових фундаментальних знань у професійній діяльності. Вибіркові дисципліни 
забезпечують здобувачам освіти поглиблене вивчення спеціалізованих освітніх компонентів з урахуванням їх 
професійної спрямованості, регіонального контексту та майбутнього працевлаштування.
Серед вибіркових дисциплін здобувач повинен обрати 6 дисциплін з переліку зазначених у Каталозі загальним 
обсягом 24 кредити. Вибіркові дисципліни створюють можливості поглибленого вивчення матеріалу, виходячи із 
власних професійних інтересів. Здобувач освіти обирає дисципліни у Каталозі освітніх програм та вибіркових 
дисциплін (https://cutt.ly/IVpfnsJ ) у онлайн-форматі через систему  ПС-Журнал успішності-Web 
(http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi)
Перелік вибіркових навчальних дисциплін формується робочою групою у складі гаранта освітньої програми, членів 
робочої групи, стейкхолдерів, здобувачів та ін. Перелік вибіркових дисциплін затверджується засіданням кафедри, 
вченою радою факультету економіки та управління ВНУ імені Лесі Українки та надсилається до навчального відділу 
для формування Каталогу вибіркових дисциплін університету. Каталог вибіркових дисциплін переглядається та 
оновлюється щорічно. 
 Здобувач освіти отримує інформацію про вибіркові освітні компоненти із таких джерел: навчальний план, ОП, 
силабус , опис вибіркової компоненти. Уся інформація про каталог освітніх комопнентів, їх опис та силабуси, а також 
про порядок обрання вибіркових компонент розміщена також на сторінці кафедри 
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv). Інформування здобувачів освіти про освітні компоненти, запропоновані для 
вибору, відбувається для студентів 1 курсу (на другий рік) – у березні, а для 1 курсу протягом тижня після 
зарахування.
Вибір дисциплін відбувається  за такою процедурою: на перший рік навчання упродовж першого тижня після 
зарахування (якщо вивчення компоненту вільного вибору заплановане з першого року навчання); на наступні роки 
– впродовж квітня. На основі здійсненого вибору у травні формуються академічні групи.
Викладання дисциплін вибіркового циклу на ОП Фінанси і кредит починається з 1 семестру навчання та є 
безперервним до 3 семестру.

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

Практична підготовка ЗО за ОП спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування здійснюється відповідно до 
Положення про проведення практики здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/sVpxvYb ). 
Загальний обсяг практичної підготовки магістрів становить 9 кредитів ЄКТС. ОП передбачає проведення навчально-
наукової, виробничої (із написанням кваліфікаційної роботи), переддипломної (із написанням кваліфікаційної 
роботи) практик. 
Силабуси до практик розміщені на вебсторінці університету у Каталозі освітніх програм (https://cutt.ly/IVpfnsJ) та 
на сторінці кафедри фінансів (http://surl.li/ddxhl). Практики, передбачені ОП, є обов’язковими компонентами циклу 
професійної підготовки, та мають таке призначення:
- навчально-наукова - формує у здобувачів компетентності та навички з проведення досліджень на відповідному 
рівні (ЗК 1-7, ЗК 9; СК 1, СК 4-7; СК 9; ПР 1-7; ПР 11, ПР 13); 
- виробнича практика з написанням кваліфікаційної роботи має аналітичний характер та передбачає набуття 
навичок діагностики стану фінансових систем, ознайомлення із поточним станом та проблемами фінансової 
діяльності вітчизняних підприємств, установ та організацій тощо (ЗК 3-7, ЗК 9; СК 1-5; СК 7; ПР 1, ПР 4-7, ПР 9-11, 
ПР 13); 
- переддипломна практика з написанням кваліфікаційної роботи передбачає закріплення знань та практичних 
навичок, отриманих внаслідок вивчення циклу фахових ОК, а також набуття вмінь щодо формування пропозицій із 
подолання проблем функціонування фінансової системи та її елементів (ЗК 1-6, ЗК 9; СК 1-9; ПР 1-13).

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

За результатами навчання на ОП передбачено набуття здобувачами soft skills, які відповідають загальним, 
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спеціальним компетентностям та програмним результатам навчання. Здобуття соціальних навичок відбувається 
через вивчення таких освітніх компонентів: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4. Набуттю soft skills сприяє вивчення таких 
обов’язкових компонентів професійного спрямування, як ОК 5, ОК 8, ОК 10, ОК 14, ОК15, ОК 16, ОК 17, що дозволяє 
досягти таких результатів навчання, як ПР 1, ПР 3, ПР 5-7, ПР 9, ПР 12. 
ОП дозволяє набути наступних soft skills: вільно спілкуватися іноземною мовою (ЗК 2); здатність виявляти, ставити 
та вирішувати проблеми (ЗК 4); комунікативні здібності (ЗК 6); здатність працювати в команді та лідерські якості 
(ЗК 7); здатність дотримуватися етичних стандартів у професійній діяльності (ЗК 9, ПР 12); здатність до 
саморозвитку (СК 5, ПР13); навички з управління інформацією (ПР 4); вміння презентувати результати своїх 
досліджень (ПР 5, ПР 6); креативність, творчість (ПР 4, ПР 9, ПР 12), бути здатним до критичного та аналітичного 
мислення (ПР 1, ПР 3, ПР 8), вміння формувати власну думку та приймати рішення (ПР0 9, ПР 12). 
Формуванню soft skills в межах ОП також сприяє використанню в освітньому процесі сучасних методів навчання. 
Здобувачі беруть участь у тренінгах, відкритих лекціях, круглих столах, конкурсах, конференціях, вебінарах, 
громадських заходах (https://cutt.ly/sVpTfa1; https://cutt.ly/JVpTzRa ).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

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

У ЗВО формування освітніх компонентів ОП здійснювалося відповідно до Порядку формування освітніх програм та 
навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-
науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі 
Українки (https://cutt.ly/3VpYTsI ) та Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) 
та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/pVpYGdl ). Відповідно до загальних 
положень та вимог щодо співвіднесення обсягу освітніх компонент ОП із фактичним навантаженням здобувачів 
другого рівня освіти 1 кредит ЄКТС = 30 аудиторних годин. Відповідно до навчального плану ОП Фінанси і кредит 
загальний обсяг становить 2700 годин (90 кредитів ЄКТС), у тому числі аудиторних – 812 годин. У структурі 
аудиторних годин 45 % припадає на лекційні заняття, 55 % - на семінарські та практичні. На практичну підготовку 
відведено 10 % від загального обсягу освітньої складової ОП (або 9 кредитів ЄКТС). Загальна кількість форм 
контролю не перевищує 8 одиниць на один семестр, а формами контролю за дисциплінами є заліки та екзамени. 
Зазначена структура ОП дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів. У кінці кожного 
семестру на кафедрі проводиться обговорення результатів навчання здобувачів вищої освіти, з’ясовується рівень 
завантаженості здобувачів ОП, що дозволяє своєчасно внести зміни в ОП та організувати заходи із покращення 
підготовки здобувачів ОП.

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

Впровадження елементів дуальної освіти в освітній процес у ЗВО здійснюється відповідно до Положення про 
підготовку здобувачів освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням 
елементів дуальної форми здобуття освіти (https://cutt.ly/hVunfu9 ). У ЗВО за другим (магістерським) рівнем  
підготовка здобувачів за дуальною формою освіти у 2021 році не здійснювалася. Водночас, розпочато співпрацю із 
Луцькою міською радою, АТ «Ощадбанк», ЦОК «Акцент-Банк», департаментом фінансів Волинської ОДА щодо 
співпраці ЗВО та зазначених установ в частині запровадження елементів дуальної освіти, про що свідчать укладені 
Меморандуми про співпрацю між ЗВО та роботодавцями (https://cutt.ly/8nXkJCT). Розроблено також типовий 
тристоронній договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання 
(https://cutt.ly/2VuYp0e ). Таким чином здобувачам забезпечується можливість поєднувати теоретичне навчання із 
роботою у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Тристоронні договори підписані для здобувачів 
освітніх ступенів бакалавр та магістр (https://cutt.ly/8nXkJCT; https://cutt.ly/oVuQkZX, 
https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv). 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://vstup.vnu.edu.ua/vstupdomagistraturi/ 

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

Волинський національний університет імені Лесі Українки оголошує прийом для здобуття вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем на підставі затверджених ректором Волинського національного університету імені Лесі 
Українки Правил прийому. Згідно з Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки у 2022 році 
(https://cutt.ly/rVxyQ7b ) на навчання для здобуття ступеня магістра за ОП Фінанси і кредит приймаються особи, які 
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здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
З 2022 року вступ до магістратури для галузі знань Управління та адміністрування проводився у формі 
магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК - для вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти – 
індивідуальної співбесіди за програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов), фахового випробування 
(Фінанси і кредит) та мотиваційного листа. 
Особливість ОП враховується у Правилах прийому шляхом проведення фахового випробування, яке за своїм 
змістовним наповненням повністю відповідає спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом від більшого до меншого з урахуванням права на 
першочергове зарахування. 

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

У ВНУ імені Лесі Українки перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється на підставі 
таких нормативних документів: Наказ МОН «Про затвердження примірного положення про академічну мобільність 
студентів вищих навчальних закладів України» № 365 від 09.05.2013 р., Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/aVxux35 ), Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній 
та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/PVxunzE ), 
Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у 
ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/RVdFhPM ).
Зарахування результатів навчання з ОК проводиться на підставі порівняння навчальних планів відповідної 
спеціальності (ОПП) та Академічної довідки, індивідуального навчального плану або залікової книжки. При цьому 
під час перезарахування форм підсумкового контролю з ОК екзамен може бути зарахований як залік із відповідною 
оцінкою за шкалою ЄКТС.
Рішення щодо визнання періодів навчання та зарахування залікових кредитів, отриманих у формальній освіті, 
приймає створена розпорядженням декана предметна комісія.
Вищевказані нормативні документи щодо питань визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, є у 
вільному доступі для зацікавлених осіб на офіційному сайті ЗВО за посиланням (https://cutt.ly/MVvbcAf)

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

Застосування вказаних правил на ОП Фінанси і кредит спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
у ВНУ імені Лесі Українки не відбувалося.

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

Нормативним документом, що регулює порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у 
ЗВО є Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/ або 
інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/PVxunzE ), яке розміщене на офіційному сайті ЗВО у 
розділі «Законодавчо-нормативна база». Положення є доступним для всіх учасників освітнього процесу.
Визнанню підлягають результати навчання, отримані в неформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та 
змістом відповідають як ОК в цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, курсовій 
роботі, контрольній роботі тощо, які передбачені силабусом ОК.  Визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній та/або інформальній освіті, розповсюджується на обов’язкові та вибіркові ОК навчального плану ОП. 
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, дозволяється для ОК, 
викладання яких за навчальним планом ОП починається з другого семестру та здійснюється предметною комісією, 
призначеною розпорядженням декана факультету економіки та управління на підставі відповідної заяви здобувача 
освіти.
Інформація про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 
забезпечується розміщенням відповідного нормативного документу на сайті університету, роз’яснювальною 
роботою викладачів, деканату, кураторів академічних груп. Контроль за виконанням рішення предметної комісії 
покладено на кураторів академічних груп.

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

Практики застосування вказаних правил на ОП Фінанси, банківська справа та страхування наразі відсутні.

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 здобувачів за ОП здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на 
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першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/RVdFhPM). 
Відповідно до Пояснювальної записки до складання силабусу освітнього компонента (сформовано на основі 
рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти) https://cutt.ly/5VdFMNr до кожної ОК 
викладачі розробляють силабуси, які містять перелік форм та методів навчання, опис освітньої компоненти до 
змісту ОП. 
Силабуси обов'язкових та вибіркових освітніх компонент розміщені на сайті ЗВО на сторінці ОП 
(https://vnu.edu.ua/uk/all-educations) та на вебсторінці кафедри фінансів: (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv).
Навчальний процес на ОП здійснюється у таких формах: лекції, практичні, семінарські заняття, виконання 
індивідуальних завдань, самостійна робота, консультації з дисциплін, використання електронних освітніх платформ, 
контрольні заходи (іспити, заліки, атестація). Використовуються також інтерактивні методи навчання: круглий стіл; 
мозковий штурм; рольові та ділові ігри; евристична бесіда; кейс-метод; тренінги; метод проєктів. 
Застосування зазначених форм і методів навчання формує у здобувачів soft skills, забезпечує досягнення 
програмних результатів навчання за ОП (ПР1-ПР13). Поєднання теоретичних знань та набуття практичних навичок 
сприяє досягненню програмних результатів навчання та вирішення проблем у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

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?

Форми та методи навчання і викладання на ОП відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, який 
реалізується через Стратегію розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020 – 2024 рр. (https://cutt.ly/3nXvCNj), 
Стратегію розвитку факультету економіки та управління на 2020-2024 роки (https://cutt.ly/hVl9cah),  Положення 
про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/RVdFhPM) та Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/9Vl8byB).
У ЗВО студентоцентрований підхід забезпечується шляхом формування індивідуальної освітньої траєкторії через: 
вільний вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС за 
ОП; вільний доступ до інформації про ОП, реалізацію права на академічну мобільність; науково-методичне 
забезпечення; участь здобувачів у громадському обговоренні та розробці ОП; забезпечення можливостей 
здобувачам вільного вибору наукового керівника кваліфікаційної роботи та її тематики, а також можливість вибору 
бази практики. 
З метою визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання періодично 
проводяться опитування, які показали, що використовувані в навчальному процесі методи та форми навчання є 
цілком ефективними та прийнятними для здобувачів. (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv) 

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

Методи навчання і викладання на ОП повністю відповідають принципам академічної свободи. Так, НПП не 
обмежені правом наповнення змісту навчальних дисциплін, силабусів освітніх компонент, вибором форм, методів та 
засобів їх викладання, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення 
заняття, застосовування креативних підходів під час викладання та впровадженням авторських методик 
викладання. Здобувачі мають право на вільний вибір дисциплін, методів та форм навчання, право на академічну 
мобільність. Крім того, академічна свобода здобувачів ОП реалізується правом вільного вибору баз проходження 
практики та теми дослідження кваліфікаційної роботи, правом вільного вибору наукового керівника.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних РН, порядку та критеріїв оцінювання у межах ОК відображається у 
силабусі ОК, який затверджується на засіданні кафедри до початку навчального року та оприлюднений у Каталозі 
ОП та вибіркових дисциплін  (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations) та на вебсторінці кафедри фінансів 
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv). 
У навчально-методичних матеріалах, які знаходяться у вільному доступі в репозитарії бібліотеки 
(https://evnuir.vnu.edu.ua/) та на сторінці кафедри, деталізується зміст ОК, РН та цілі навчання. Інформація 
доводиться до відома ЗО на першому занятті з ОК. Зміст ОП доводиться до ЗО гарантом на початку 1 семестру 
навчального року, що сприяє формуванню ефективної ІОТ, а також упродовж навчання шляхом комунікації з НПП, 
консультацій з навчальних дисциплін. Порядок оцінювання та зміст контрольних заходів зазначається у силабусах 
ОК, які визначають шкалу та критерії оцінювання, кількість контрольних заходів, форму їх проведення відповідно 
до Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/3VdJSHO). 
ЗО можуть отримати індивідуальне консультування через особисту електронну пошту НПП. ОП, навчальні плани, 
силабуси ОК, програми практик, атестації, графіки освітнього процесу, розклади занять та консультацій 
розміщуються на вебсторінці кафедри фінансів (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv), що збільшує можливості 
вчасного інформування ЗО про можливі зміни в освітньому процесі та сприяє успішній реалізації ОП.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
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Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається в таких формах:
- при викладанні ОК 1, ОК 14, ОК 16-17: при виконанні навчально-наукової практики та написанні кваліфікаційної 
роботи ЗО публікують тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та статті 
у фахових виданнях (за 2021/2022 н. р. ЗО опубліковано 6 наукових статей та 13 тез доповідей); 
- тематика кваліфікаційних робіт ЗО переважно відповідає науковим напрямам досліджень їх наукових керівників, 
співпраця зі стейкхолдерами забезпечує можливість ЗО проводити аналітичні дослідження та збирати необхідну 
інформацію для підготовки кваліфікаційної роботи;
- запровадження в освітній процес результатів власних досліджень НПП, які опубліковані у вітчизняних та 
зарубіжних виданнях;   
- на кафедрі фінансів діють 2 наукових гуртки і 2 проблемні групи: наукові гуртки - Актуальні проблеми публічних 
фінансів України та зарубіжних країн (керівник: проф. Карлін М.І.); Сучасні тенденції в розвитку фінансів та 
кредиту (керівник: доц. Теслюк С.А.); проблемні групи - Проблеми формування фінансових ресурсів ОТГ (керівник: 
доц. Проць Н.В.); Актуальні питання банківської системи України (керівник: доц. Матвійчук Н.М.);
- під керівництвом НПП випускової кафедри здійснюється підготовка ЗО до Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт (2021 р. диплом І ступеня отримала студентка V курсу Боричевська І. (науковий керівник: проф. 
Стащук О.В.), 2022 р. - диплом І ступеня Кравчук М. (керівник – доц. Проць Н.В.).
Публікація результатів наукових досліджень ЗО може здійснюватися в Економічному часописі ВНУ імені Лесі 
Українки (https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas ) та журналах, індексованих у наукометричних базах даних; 
представлення результатів наукових досліджень - на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, їх апробація - в установах, що відповідають тематиці наукового дослідження.
НПП кафедри та група забезпечення бере участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових науково-
дослідних тем (професори Стащук О. В., Карлін М. І., доценти Проць Н.В., Івашко О.А., Борисюк О.В. у 2017- 2019 
рр. брали участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Управління соціоекологоекономічною 
безпекою» (0117U002302), проф. Стащук О. В. - у держбюджетній темі «Безпека сталого розвитку регіонів та 
територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання», 2020 р. (0120U102632)). На кафедрі у 2022 р. 
виконано госпрозрахункову тему «Розробка Положення та методичних рекомендацій щодо системи антикризового 
фінансового управління підприємством в умовах COVID-19».
 У ЗВО функціонує Рада молодих вчених (https://cutt.ly/gnXWtKw ), НТАіС (https://ra.vnu.edu.ua/naukove-
tovarystvo/), які здійснюють організацію та проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 
здобувачів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (https://cutt.ly/6nXEjMS ), 
Фестивалю науки (https://cutt.ly/8nXERLl ). 

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

Зміст освітніх компонент ОП постійно оновлюється з урахуванням сучасного стану економіки, зміни нормативно-
правової бази та вимог часу. Зміст ОК може змінюватися внаслідок проходження НПП підвищення кваліфікації, 
стажування, участі в міжнародних науково-практичних конференціях, публікаціях результатів досліджень у 
наукометричних базах Scopus та WoS, а також у фахових виданнях України. Внесення змін до змісту освітніх 
компонент відбувається також з урахуванням побажань здобувачів, рекомендацій стейкхолдерів, роботодавців на 
основі проведення круглих столів, наукових семінарів кафедри, онлайн-анкетування усіх зацікавлених сторін. 
Внесення змін до змісту освітньої компоненти вимагає їх відображення у силабусі навчальної дисципліни та 
навчально-методичному забезпеченні, обговорюється на засіданні кафедри. 
Перед початком навчального року проводиться моніторинг змісту освітніх компонент та, за потреби, оновлюються 
джерела інформації, методичне забезпечення та методи навчання. Зокрема, проф. Карліним М. І. було внесено 
зміни до ОК Міжнародні фінанси та оподаткування щодо удосконалення форм міжнародного фінансування України 
в період війни з Росією та відбудови. Проф. Стащук О. В. оновлено змістовне наповнення ОК Управління 
фінансовою безпекою відповідно до уточнення предмету вивчення освітньої компоненти. Також, проф. Стащук О. В. 
внесено зміни до ОК Фінансовий менеджмент та розширено змістове наповнення зазначеної компоненти. Усі зміни 
відображені у силабусах ОК (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv).
Викладачі, які забезпечують освітній процес за ОП, постійно долучаються до наукової роботи, беруть участь у 
тренінгах, конференціях, вебінарах, симпозіумах, які спрямовані на впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітній процес, підвищують кваліфікацію у провідних  закладах вищої освіти за спеціальністю як в 
Україні, так і за кордоном. Наприклад, д.е.н, професор Карлін М.І. пройшов шестимісячне стажування у Вищій 
школі економіки в Стальовій Волі (Польща) на кафедрі фінансів у 2018 році, що дозволило оновити зміст ОК 
Міжнародні фінанси та оподаткування шляхом впровадження наукових досягнень і сучасних практик з 
дотриманням принципу економічної свободи. 
Доц. Проць Н. В. та доц. Івашко О. А. пройшли стажування у Луцькому національному технічному університеті (2021 
р.), що дозволило перейняти досвід та впровадити сучасні практики організації освітнього процесу за спеціальністю 
072 Фінанси, банківська справа та страхування в освітній процес ВНУ імені Лесі Українки.

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

ЗВО має угоди із закордонними ЗВО, зокрема з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша (м. 
Ченстохова, Польща), Вищою школою економіки та інновацій (м. Люблін, Польща), Університетом Марії-Кюрі 
Склодовської (м. Люблін, Польща) з метою проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом та засвоєння 
кращих практик здійснення освітньої та наукової діяльності; НПП та ЗО мають можливість відвідувати лекції, брати 
участь у міжнародних конференціях (2021 р. - польсько-українській конференції «Підприємництво та інновації в 
освіті, бізнесі та місцевому самоврядуванні Польщі та України» (http://surl.li/ddywi), 2022 р. - «Przedsiębiorczość w 
XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy» (http://surl.li/dchpb). 2022 р. студентка 6 курсу ОП проходить навчання 
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за міжнародною програмою «Солідарні з Україною» (ВСЕІ, м. Люблін, Польща).
Професори Стащук О., Карлін М., доценти Проць Н., Борисюк О., Івашко О. (2016-2018, 2021–2022 рр.) пройшли 
стажування у Вищій школі економіки в Стальовій Волі (Польща) на кафедрі фінансів; проф. Стащук О. - у Wyzsza 
Szkola Spoleczno-Gospodarcza (м. Пшеворськ, Польща) (2019 р.), Тоцька О. - Міжнародне стажування за програмою 
«Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» в Jagiellonian University in 
Krakow, NGO Sobornist, Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (2021 р.).
Підтримку міжнародної мобільності та активності НПП і ЗО у міжнародних наукових програмах надає відділ 
міжнародних зв’язків ЗВО (https://cutt.ly/EnXTfN1).

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 контрольних заходів оцінюється рівень засвоєння здобувачем вищої освіти компетентностей та ПРН, що 
передбачені ОП. Перевірка досягнень ПРН в межах освітніх компонент ОП регламентується Положенням про 
організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Волинському 
національному університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3f0dWu3), Положенням про організацію освітнього 
процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3UpTJhm), Положенням про організацію освітнього процесу на 
заочній формі навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://bit.ly/3Lrs9fK), 
Положенням про проведення практики здобувачів освіти Волинського національного університет імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3BUdmH6), Положенням про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти) 
(https://bit.ly/3SinsXK), Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Волинського національного університету імені Лесі Українки (https://bit.ly/3dpmbzx), Положенням про 
екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні 
освіти (https://bit.ly/3LpG0TM).
Форми проведення контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень ЗО чітко прописані в 
силабусах ОК, що доступні на офіційному сайті ЗВО в Каталозі освітніх програм та вибіркових дисциплін 
(https://bit.ly/3BQvKRg) і вебсторінці кафедри фінансів ВНУ імені Лесі Українки (http://surl.li/ddxhl). 
Визначення рівня навчальних досягнень ЗО здійснюють за допомогою контрольних заходів, які включають 
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на практичних 
заняттях, виконання ситуаційних завдань, написання есе, розв’язування практичних завдань тощо (у т. ч. з 
використанням платформи MOODLE, Офіс 365) тощо. Максимальна кількість балів за поточний контроль з ОК, де 
форма контролю екзамен, становить 40 балів, де форма контролю залік –100 балів.
Підсумковий контроль проводиться у формі модульного контролю, семестрового заліку та екзамену, атестації та не 
планується з тих ОК, де передбачено залік або обов’язкове складання екзамену. Семестровий залік виставляється за 
умови, якщо ЗО виконав усі види навчальних робіт, передбачені силабусом ОК, та отримали не менше, ніж 60 балів. 
Підсумкова екзаменаційна оцінка може виставлятись без складання іспиту за результатами поточного і модульного 
контролю у випадку, якщо студент успішно виконав усі завдання, передбачені силабусом, і набрав не менше, ніж 75 
балів. Якщо ЗО складає іспит, бали за модульний контроль анулюються, а на іспит відводиться 60 балів. Публічний 
захист кваліфікаційних робіт є формою атестації за ОП та оцінюється за 100-бальною шкалою із переведенням у 
лінгвістичну.
Поєднання вищезазначених форм контрольних заходів дозволяє комплексно визначити рівень досягнення ПРН за 
ОП.

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

Форми проведення контрольних заходів, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, 
кількість та види навчальних робіт відображено у силабусах освітніх компонент та відповідних нормативно-
правових документах ВНУ імені Лесі Українки. У силабусах описано структуру кожної освітньої компоненти, де 
визначено чіткі та зрозумілі критерії оцінювання знань ЗО, зокрема, яку кількість балів ЗО отримає за певний вид 
навчальних робіт. Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється за 100-бальною шкалою та з 
подальшим переведенням у лінгвістичну шкалу. Форми підсумкового контролю та форма атестації наведені в ОП, 
навчальному плані, що розміщені на офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/3BQvKRg) та вебсторінці факультету 
економіки та управління (http://surl.li/ddyzr). Форми проходження, різновиди та критерії оцінювання практик 
здобувачі віднайдуть у силабусах практики, а графіки проходження практик – в електронному розкладі 
(http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi). Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень забезпечені інформуванням здобувачів про форми поточного та підсумкового контролю, 
вільним доступом до ОП, навчального плану, силабусів освітніх компонент, розкладу. 

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

Здобувачі вищої освіти одержують інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на першому 
занятті з дисципліни, у ході консультацій із викладачем, а також із силабусів відповідних освітніх компонент та 
інформації, розміщеної на електронних ресурсах ЗВО. Інформацію про підсумковий контроль (залік, іспит) 
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здобувачі отримують із розкладу іспитів та заліків, розміщеного на сайті ЗВО (http://194.44.187.20/cgi-
bin/timetable.cgi). 
Інформація про проведення поточного та підсумкового контролю надається здобувачам повністю та своєчасно. Про 
факт проведення поточного чи підсумкового контролю викладачі повідомляють здобувачів на занятті, що передує 
відповідному контролю.
Дати складання заліків, екзаменів під час заліково-екзаменаційної сесії та підготовки звіту з практики 
встановлюють графіком навчального процесу і оприлюднюють в електронному розкладі (http://194.44.187.20/cgi-
bin/timetable.cgi). Там же розміщується інформація про захист кваліфікаційної роботи з паралельним 
оприлюдненням на дошці оголошень ФЕУ.

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти ОП Фінанси і кредит відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 866 від 20.06.2019 р. (https://bit.ly/3eRqIuK), і 
передбачає захист кваліфікаційної роботи.
Порядок проведення атестації, формування екзаменаційної комісії, організація процедури захисту кваліфікаційних 
робіт, права та обов’язки здобувачів чітко прописані у Положенні про державну екзаменаційну комісію щодо 
атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти https://bit.ly/3BrXKdZ. 
Порядок написання, процедура захисту та оцінювання кваліфікаційних робіт викладені у Положенні про випускні 
кваліфікаційні роботи (проєкти) https://bit.ly/3SinsXK. 
Недопущення плагіату у кваліфікаційних роботах регламентується Положенням про систему запобігання та 
виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 
працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки (https://bit.ly/3LvaZOu).

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

Процедура проведення контрольних заходів у ЗВО регулюється такими нормативними документами: Положенням 
про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені 
Лесі Українки https://bit.ly/3UpTJhm), Положенням про організацію навчального процесу на заочній формі 
навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3Lrs9fK), Положенням про поточне та підсумкове оцінювання 
знань студентів ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3dpmbzx), Положенням про організацію і проведення 
поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3f0dWu3), Положенням про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають 
перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти ( https://bit.ly/3BrXKdZ), Положенням про 
дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3DEInQY), Положенням про проведення практики 
здобувачів освіти ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3BUdmH6), Положенням про випускні кваліфікаційні 
роботи (проєкти) (https://bit.ly/3SinsXK), які розміщені на сайті ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-
baza), що забезпечує їхню доступність для учасників освітнього процесу. 
Процедура проведення контрольних заходів також відображена у силабусах освітніх компонент, які розміщені на 
сайті ЗВО (https://bit.ly/3BQvKRg).

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується дотриманням принципів прозорості, неупередженості та публічності 
процесу оцінювання, зокрема, створенням рівних умов для усіх ЗО, проведенням поточного та підсумкового 
контролю у формі тестування або в присутності групи ЗО; оприлюдненням поточних та підсумкових оцінок у 
журналах, описом процедури та критеріїв оцінювання у силабусах ОК. 
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відбувається відповідно до Положення про порядок і процедури 
вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.us/xbJ3k). Процедура врегулювання 
конфлікту інтересів у ЗВО здійснюється за алгоритмом: при виникненні конфлікту ЗО або НПП має право на 
письмове звернення до завідувача кафедри/декана/проректора або ректора ЗВО; формування комісії; прийняття 
рішення протягом 10 робочих днів. 
ЗО повідомляють про конфліктну ситуацію через скриньку довіри на ФЕУ або через електронну скриньку довіри  
https://forms.office.com/r/tgbqL5jU0K та електронною поштою antykor@vnu.edu.ua. 
ЗО можуть ініціювати зміну викладача ОК з причини незадоволення процесом та результатом викладання. Через 
відсутність конфліктних ситуацій на ОП таких процедур не було.
Об’єктивне оцінювання при атестації ЗО забезпечується шляхом призначення Головою ЕК особи з числа провідних 
фахівців у галузі або провідних НПП галузі знань та/або напряму наукової діяльності. Голова ЕК не може бути 
працівником підрозділу, в якому створюється така комісія. Одна і та сама особа може бути головою ЕК не більше 
трьох років поспіль.  

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів закріплений у Положенні про поточне та підсумкове 
оцінювання знань ЗВО ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3dpmbzx) і передбачає, що здобувачі мають право на 
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повторне складання екзаменів та заліків із кожної дисципліни не більше двох разів: перший раз викладачеві, а 
другий – комісії, створеній деканом факультету. Відповідно до Положення про державну екзаменаційну комісію 
щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти, студенти, які не 
захистили кваліфікаційні роботи у затверджений для них термін, мають право на повторну атестацію в наступний 
термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення університету за умови наявності вільного ліцензованого 
місця за обраною ОП. 

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів висвітлено у Положенні про 
порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.us/xbJ3k). Здобувачі 
вищої освіти можуть оскаржувати результати підсумкового модульного та семестрового (залік, екзамен) контролю. 
Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів у ВНУ імені Лесі Українки здійснюється 
через процедуру апеляції та є таким: звернення здобувача з апеляційною заявою на ім’я проректора; створення 
апеляційної комісії у термін, не пізніше наступного дня за днем подання заяви; розгляд апеляції комісією за 
результатами комп’ютерного тестування відбувається протягом 10 робочих днів. Здобувач має право бути присутнім 
при розгляді своєї заяви. Рішення апеляційної комісії може бути позитивним або негативним. При відхиленні заяви 
результати контрольного заходу залишаються без змін. Якщо здобувач пройшов повторне контрольне оцінювання, 
що дало підставу апеляційній комісії змінити результат, то у такому випадку зміни фіксуються у протоколі 
апеляційної комісії, відомості оцінювання успішності. 
Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів відбувається відповідно до Положення про 
поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/3dpmbzx). Випадків оскарження результатів контрольних заходів серед здобувачів ОП не зафіксовано.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентовані в Статуті ВНУ імені Лесі 
Українки (https://bit.ly/3swMRCN), Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3w6uqag), Кодексі 
академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/38o5UIz), Положенні про систему запобігання та 
виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 
працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3LvaZOu), Положенні про Комітет з етики наукових досліджень 
(https://bit.ly/3cb1FC7). 
Інформація про недопущення будь-якого прояву академічної недоброчесності, а також політику, стандарти і 
процедуру дотримання академічної доброчесності у ЗВО постійно доводяться до відома здобувачів вищої освіти 
кураторами академічних груп, науковими керівниками практик та кваліфікаційних робіт. Політика і стандарти 
дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти відображена також у силабусах освітніх компонент.

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

ЗО ознайомлюють з основними положеннями Кодексу академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки 
(https://bit.ly/38o5UIz), Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-
дослідній діяльності ЗО і НПП ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3LvaZOu) на консультаціях та виховних 
заходах. У ЗВО створений Комітет з етики наукових досліджень з метою дотримання принципів, зазначених у 
Кодексі академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки, та врегулювання питань щодо порушення академічної 
доброчесності шляхом розгляду заяв від ЗО, НПП (https://bit.ly/3cb1FC7).
ЗВО є активним учасником проєкту Ініціатива академічної доброчесності, створено вебсторінку Академічна 
доброчесність на офіційному сайті університету (https://bit.ly/3woPOGE), відбувається популяризація принципів 
академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
Технічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності є використання програмних продуктів 
для перевірки робіт на унікальність, перелічені у Положенні про систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату у науково-дослідній діяльності ЗО і НПП ВНУ імені Лесі Українки https://bit.ly/3LvaZOu. Для перевірки 
кваліфікаційних робіт ЗО використовують програму StrikePlagiarism. Перевірка на плагіат кваліфікаційних робіт ЗО 
здійснюється безкоштовно.
З метою запобігання академічної  недоброчесності ЗО тематика кваліфікаційних робіт оновлюється щорічно, а 
роботи зберігаються у електронному фонді кваліфікаційних робіт бібліотеки ЗВО.

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

Університет активно проводить заходи з популяризації академічної доброчесності. 
Зокрема, у квітні 2021 року в ЗВО відбувся Тиждень академічної доброчесності (http://surl.li/ddzbu), проводяться 
тренінги, вебінари, семінари, відкриті лекції (https://bit.ly/3PgrZJt). Вся актуальна інформація, присвячена 
питанням академічній доброчесності, відображена на офіційному сайті університету на сторінці Академічна 
доброчесність (https://bit.ly/3woPOGE). Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти 
здійснюється кураторами академічних груп під час бесід зі студентами, викладачами на заняттях та консультаціях 
стосовно написання науково-дослідних робіт (кваліфікаційних робіт, статей, тез доповідей) та опису джерел і 
оформлення цитування, деканом та заступниками під час засідань старостатів, куратором НТАіС 
(https://bit.ly/3DDIXhU). В рамках Тижня академічної доброчесності на ФЕУ було проведено конкурс на кращий 
«КОДЕКС ЧЕСТІ ГРУПИ» https://bit.ly/3QV4CVK.
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Запроваджено проведення опитування студентів стосовно випадків порушення академічної доброчесності серед 
здобувачів та професорсько-викладацького складу (http://surl.li/ddzcp).

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

Відповідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній 
діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ іменіЛесі Українки 
(https://bit.ly/3LvaZOu) перевірку кваліфікаційних робіт на предмет унікальності за допомогою рекомендованих 
програмних засобів здійснює відповідальний за таку роботу працівник випускової кафедри та/або сам автор роботи. 
Виявлення відповідальною особою академічного плагіату у кваліфікаційній роботі здобувача може бути підставою 
для подання на ім’я ректора університету службового клопотання про недопущення її до захисту або відмови у 
присудженні відповідного ступеня вищої освіти автору такої роботи.
 Розгляд заяв стосовно порушення Кодексу академічної доброчесності та надання пропозицій адміністрації 
університету (факультетів) щодо накладання відповідних санкцій здійснює Комітет з етики наукових досліджень 
згідно з п. 6.1 Кодексу академічної доброчесності ВНУ імені Лесі Українки (https://bit.ly/3M9dsxs). Основними 
видами відповідальності здобувачів освіти за порушення академічної доброчесності є повторне проходження 
оцінювання, відрахування з університету, позбавлення академічної стипендії, позбавлення наданих університетом 
пільг з оплати навчання. 
Виявлених порушень академічної доброчесності за час дії ОП не було.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний відбір НПП у ВНУ імені Лесі Українки здійснюється згідно із Статутом ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/gnXXCk3 ), Колективним договором ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/5nXX5nE ) Положення 
щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/6VvJtHc) та Положенням про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні 
(переведенні) на посади науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/bnXCuD3 ). 
Повну інформацію про вакантні посади, оголошений конкурс, терміни та умови його проведення у ВНУ імені Лесі 
Українки можна знайти на офіційному сайті університету в розділі Вакансії (https://cutt.ly/FnXCTo5). 
Конкурсний відбір як спеціальна процедура для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, 
реалізується на засадах прозорості, змагальності, рівності, об’єктивності та неупередженості з метою забезпечення 
ЗВО найбільш підготовленим для реалізації його місії, завдань та визначених посадових обов’язків персоналом. 
Усі НПП, які забезпечують викладання дисциплін ОП за циклом професійної підготовки мають наукові ступені та 
вчені звання, а їх рівень кваліфікації відповідає не менше, ніж 4 підпунктам п. 38 чинних Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності.

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

Залучення роботодавців до організацїї та реалізації освітнього процесу відбувається на постійній основі відповідно 
до Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Украінки на 2020-2024 роки (https://cutt.ly/1nXVj95 ). Роботодавці регулярно 
залучаються до освітнього процесу, висловлюють свої зауваження, побажання та пропозиціії стосовно 
вдосконалення ОП, консультують щодо відповідності ОП потребам ринку праці. 
ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу у формі гостьових лекцій, участі в 
обговоренні освітніх програм, керівництва практики та кваліфікаційними роботами, участі у атестації здобувачів 
освіти, викладанні практичних занять, дуальній освіті. 
На факультеті економіки та управління реалізовується система дуальної освіти спільно з  Департаментом фінансів 
Волинської обласної державної адміністрації (директор - Никитюк І. М.), Департаментом фінансів, бюджету та 
аудиту Луцької міської ради (директор - Єлова Л. А. https://cutt.ly/KVbg0wc), Головним управлінням Державної 
фіскальної служби України у Волинській області (завідувач відділу комунікацій - Нікотіна О. В.), Волинським 
обласним управлінням АТ «Ощадбанк» (завідувач сектору Західного регіону відділу підбору персоналу - Шумик І. 
А., https://cutt.ly/FVbkhtK), ПАТ «НАСК Оранта» (директор Луцької філії - Хлібовський М.А.), ЦОК «Центр 
обслуговування клієнтів Акцент-Банк» (керівник відділення Шишко А. І. (https://cutt.ly/DVbjK5D), про що укладені 
відповідні договори (https://cutt.ly/KVbz5NV)

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

ЗВО активно залучає до науково-практичних заходів професіоналів-практиків, експертів галузі та представників 
роботодавців у таких формах: проведення науково-практичних конференцій, лекцій-диспутів, наукових семінарів, 
круглих столів, проблемних лекцій, робота у студентській проблемній групі, рецензування наукових робіт, освітніх 
програм. Зокрема, до проведення вказаних заходів були залучені завідувач сектору Західного регіону відділу підбору 
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персоналу Волинського обласного управління АТ Ощадбанк Шумик І. (http://surl.li/ddzlt),  консультант з бюджетних 
питань Офісу реформ в РВ АМУ Гром В. (http://surl.li/ddzko), директор Луцької філії ПАТ НАСК Оранта Хлібовський 
М. (https://cutt.ly/IVbj7mP ), керівник відділення ЦОК Акцент-Банк Шишко А. І. (http://surl.li/ddzlo), завідувач 
відділу комунікацій Нікотіна О. (https://cutt.ly/2VbjT4S) , Голова Берестечківської ТГ Грудзевич І. 
(https://cutt.ly/AVbd8E8),  головний бухгалтер MSFT (Modern Store Fixtures Trading LLC)  Андрійчук М. (проведено 
вебінар «Особливості ведення бізнесу в ОАЕ» https://cutt.ly/KVbl7LD ).
Також директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Єлова Л. А. з 2022 року проводить 
практичні заняття з дисципліни «Бюджетний процес та казначейська справа», керує практикою ЗО, брала участь у 
розробці ОП Фінанси і кредит (https://cutt.ly/KVbg0wc ). В рамках вивчення ОК Оподаткування та бюджетна 
політика на місцевому рівні відбулася відкрита лекція Грудзевича І. Т. з проблем децентралізації в Україні 
(https://cutt.ly/AVbd8E8) та Грома В. А.

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

З метою сприяння професійному розвитку НПП у ВНУ імені Лесі Українки діє Положення про підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (https://cutt.ly/3nX81tc ). Також укладено двосторонні 
угоди про підвищення кваліфікації (стажування) викладачів з низкою установ, організацій та іншими українськими 
та закордонними ЗВО (https://cutt.ly/mVbcdOv  ). Стажування проводиться відповідно до затвердженого кафедрою 
Плану підвищення кваліфікації НПП та індивідуальних планів роботи викладача 
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv). ВНУ імені Лесі Українки активно сприяє професійному розвитку викладачів 
за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування шляхом інформування їх про круглі столи, вебінари, 
семінари, тренінги, що проводяться професіоналами-практиками у галузі фінансів, банківської справи та 
страхування, а також стимулює науково-педагогічний персонал до участі у розробці спільних міжнародних проєктів 
та міжнародних грантів, зокрема доц. Борисюк О.В. брала участь у Проєкті «Вища освіта. Енергоефективність та 
сталий розвиток» за фінансування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Північної екологічної фінансової 
корпорації (NEFCO), Erasmus+, Kirkland Research Program, NAWA Solidarni z Ukrainą (доц. Івашко О. А.), Jean Monnet 
тощо. В процесі проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачі отримують додатковий практичний 
досвід, що дає можливість вносити своєчасні зміни в ОК з урахуванням поточних вимог.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

При стимулюванні викладацької майстерності ВНУ імені Лесі Українки керується Колективним договором 
(https://cutt.ly/NnX4Otg ) та Положенням про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, 
факультетів (інститутів) ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/MVbvH8L). Викладачам за поданням кафедри може 
надаватись творча відпустка зі збереженням посади та заробітної плати для завершення дисертації або наукової 
праці, здійснюється преміювання НПП за здобуття наукового ступеня доктора наук; за публікацію наукових статей у 
журналі наукометричних баз даних Scopus (Q1); за результатами рейтингового оцінювання. Усі НПП за ОП, котрі 
зайняли високі позиції у рейтингу, були премійовані. Окрім цього, розвиток викладацької майстерності 
стимулюється через різні види нагород: подяки та грамоти ректора, зокрема, доц. Матвійчук Н. М. нагороджена 
срібним нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки (2018). За рекомендацією Вченої ради ВНУ імені Лесі Українки 
НПП відзначені нагородами державного (проф. Карлін М. І.- Почесна грамота Прем'єр-міністра України), 
регіонального (Подяка Голови ОДА - проф. Карлін М. І., 2019 р.; проф. Стащук О. В., 2019 р.); Почесна грамота 
Волинської ОДА - проф. Карлін М. І. (2018 р.), доц. Проць Н. В. (2018 р.), проф. Стащук (2021 р.), місцевого та 
відомчого рівнів. Лауреатами Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених були такі викладачі 
випускової кафедри: проф. Стащук О. В. (2020-2022); доценти Івашко О. А. (2016-2018), Матвійчук Н. М. (2018-
2020). 

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?

Інфраструктура ЗВО включає 9 навчальних корпусів, 4 гуртожитки, багатофункційну базу практик-табір «Гарт», 
ботанічний сад, агробіостанцію, спорткомплекс, бібліотеку, стадіон, відділ технічних засобів навчання «Центр 
інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», Центр культури та дозвілля. У структурі ЗВО є Фаховиий 
коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки. Навчальний процес за ОП здійснюється переважно у 
корпусі № 7 (G), загальна площа – 3097,4 кв. м. Аудиторії оснащені усім необхідним обладнанням. Наявний 
безкоштовний доступ через Wi-Fi до Інтернету. Проведення наукових заходів здійснюється у Коворкінг-Центрі 
«Академ-Бізнес ХАБ» у бібліотеці ЗВО. У корпусі G є гардероб, за 50 м від корпусу функціонує їдальня «Тік-Так». 
Здобувачі ОП мають безкоштовний доступ до електронних навчальних ресурсів Moodle 
(http://194.44.187.60/moodle/ ), Office 365, сервісів Google тощо. Бібліотека ЗВО (загальний фонд – понад 845 тисяч 
примірників) постійно оновлює фонди за спеціальністю друкованими й електронними виданнями, надає 24/7 
вільний доступ до електронних наукових баз даних Scopus / WoS та ін., електронного каталогу та навчально-
методичного забезпечення в Інституційному репозитарії. Бібліотека є учасником проєкту (ELibUkr), постійно 
здійснює інформаційне, програмне й аналітичне забезпечення освітнього процесу. Здобувачі, НПП та адміністрація 
користуються ліцензованим програмним забезпеченням, діє система електронного розкладу. Всі освітні компоненти 
ОП мають належне навчально-методичне забезпечення.
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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?

Розвинена інфраструктура ЗВО повністю задовольняє потреби та інтереси здобувачів ОП і відповідає потребам 
сучасного освітнього процесу. Здобувачі ОП мають право на формування індивідуальної освітньої траєкторії, 
навчального та наукового консультування, вільного доступу до наукової інформації ЗВО, участі у сертифікатних 
програмах тощо. Реалізація наукового потенціалу здобувачів здійснюється через їх участь у проблемних групах, 
наукових гуртках, Міжнародній науковій конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 
досліджень», яку щороку організовує Наукове товариство аспірантів і студентів ВНУ імені Лесі Українки. Здобувачі 
ОП публікують результати своїх досліджень у наукових часописах, зокрема в Економічному часописі ВНУ імені Лесі 
Українки (фахове видання, категорія «Б», Index Copernicus). У ЗВО функціонують наукові школи та осередки 
(https://cutt.ly/xnCu5TL), Рада молодих вчених (https://cutt.ly/FnCiiQO). ЗО мають можливість реалізувати свій 
творчий потенціал на базі Центру культури і дозвілля ЗВО. Для підтримання фізичного здоров’я ЗО можуть 
відвідувати спортивні секції у спорткомплексі, на стадіоні університету, оздоровлюватися у таборі-базі практик 
«Гарт». Проводяться культурно-масові заходи. НПП і ЗО підвищують рівень мовної компетентності у Мовному 
центрі «Світ», центрах вивчення іноземних мов. З метою виявлення потреб та інтересів здобувачів освіти 
проводяться анкетування, особисті зустрічі зі ЗО налагоджено ефективну комунікацію ЗО та НПП випускової 
кафедри.

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується відповідно до 
вимог ЗУ «Про охорону праці», Правилами внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Українки й інструкціями з 
охорони праці. У ЗВО функціонує відділ охорони праці (https://cutt.ly/onCoR5F ), який розробляє та реалізовує 
комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення наявного рівня охорони праці. Усі 
навчальні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам протипожежної безпеки. В об’єктах 
інфраструктури ЗВО розміщено вогнегасники, схеми евакуації людей. За дотримання правил протипожежної 
безпеки на факультеті несе відповідальність декан. Здобувачів і НПП ознайомлюють із правилами охорони праці, 
про що заноситься інформація в журнали реєстрації інструктажів. Перед укладанням контракту НПП проходять 
обов’язковий психіатричний огляд, що підтверджується відповідним сертифікатом. У ЗВО функціонує психологічна 
служба (https://cutt.ly/hnColjk), реабілітаційна клініка (https://cutt.ly/KnCooyp), безкоштовними послугами яких 
можуть скористатися здобувачі та НПП. Сприяння духовному, фізичному розвитку студентської молоді, виховання в 
неї почуття громадянської свідомості здійснюється відділом молодіжної політики та соціальної роботи 
(https://cutt.ly/CnCi0wl ) і Волонтерським рухом ЗВО (https://cutt.ly/NnCoqQs ). На період пандемії діяв спеціальний 
режим температурного скринінгу та дезінфекції. У навчальних корпусах наявні укриття на випадок повітряної 
тривоги.

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?

У ЗВО створена розгалужена система підтримки здобувачів, що включає декілька рівнів. На освітньому рівні 
підтримку здобувачам надають викладачі кафедр, гарант ОП, Рада молодих вчених; на соціальному – психологічна 
служба, реабілітаційна клініка, органи студентського самоврядування, первина профспілкова організація студентів; 
на організаційному – деканат, куратори; на інформаційному – сайт ЗВО, сайт кафедри, офіційні сторінки кафедри в 
Facebook та Instagram, бібліографічні ресурси в бібліотеці ЗВО, Інституційній репозитарій, НПП кафедр; на 
консультативному – куратори, викладачі кафедр, юридичний відділ, психологічна служба, реабілітаційна клініка 
тощо. Розклад занять для здобувачів доступний на сайті ЗВО (http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi ). Графік 
консультацій викладачів  розміщується на інформаційному стенді та на вебсторінці кафедри фінансів, розклад 
заліково-екзаменаційної сесії та перездачі заборгованостей – на сайті факультету. Куратори груп проводять 
періодичні зустрічі зі здобувачами для обговорення питань освітнього процесу, вирішення проблемних питань, а 
також здійснення інформаційної, організаційної та інших видів підтримки. Телефонні номери й адреси електронних 
скриньок кураторів розміщено на сайті кафедр. Інформування здобувачів відбувається за допомогою створених груп 
у месенджерах Viber, Telegram. На факультеті економіки та управління впродовж року відбувалися заходи з надання 
цієї підтримки (https://cutt.ly/mVJGoJY; https://cutt.ly/UVJGlK; https://cutt.ly/tVJGniE)

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)

У ЗВО створено достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими потребами, зокрема навчальні 
корпуси, соціально-побутова інфраструктура, спортивні зали облаштовані відповідно до норм, передбачених 
чинним законодавством, та обладнані пандусами для маломобільних груп населення та осіб з особливими 
потребами.
Забезпечення умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами регулюються у ВНУ Правилами 
прийому до ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/8CZpnZR ), Правилами внутрішнього розпорядку ВНУ імені 
Лесі Українки (https://cutt.ly/unCpDOt ). Відповідно до зазначених нормативних документів особи з особливими 

Сторінка 18



потребами мають право на: пільгове зарахування на навчання за кошти державного бюджету, поєднання аудиторної 
та дистанційної форми навчання, навчально-реабілітаційний супровід, отримання соціальної стипендії, відпочинку. 
Інклюзивний хаб, що функціонує у ЗВО, сприяє соціалізації осіб з особливим потребами через організацію майстер-
класів, круглих столів, вебінарів, короткострокових навчальних курсів, мистецьких практик. 
Зокрема, за участі здобувачів вищої освіти ОП Фінанси і кредит відбувся семінар на тему «Працевлаштування 
студентів з обмеженими можливостями та особливими потребами» (https://cutt.ly/kVs2LPF ).
На ОП Фінанси і кредит осіб з особливими освітніми потребами немає.

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

Процедура врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до таких нормативних документів ЗВО: 
Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/tnCp1Tc ), Статут університету (https://cutt.ly/fnCp7Ap ); Правила внутрішнього розпорядку ВНУ 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/0nCarij ). На кожному факультеті, інституті у ЗВО розміщено скриньку довіри 
для забезпечення можливості здобувачам освіти звернутися з приводу вирішення конфліктних ситуацій. На 
сторінці факультету також розміщена електронна скринька довіри (https://cutt.ly/XVs0y0C). Також на сайті ЗВО 
розміщено усю необхідну інформацію щодо запобігання та протидії корупції у ВНУ імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/wnCacsP ). У питаннях протидії корупції університет керується Законом України «Про запобігання 
корупції». Врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із порушенням норм академічної доброчесності, 
вирішуються у межах Кодексу академічної доброчесності (https://cutt.ly/InCaRmP ); Положення про систему 
запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-
педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/pnCaO2W ). Врегулювання конфліктних ситуацій, 
скарг, звернень здійснюється шляхом особистого прийому громадян адміністрацією ВНУ імені Лесі Українки у 
години, встановлені відповідно до графіку прийому. Така інформація розміщена на сайті ЗВО. Результати розгляду 
скарг доводяться до громадян письмово або усно за їх особистим бажанням. У разі виникнення конфліктних 
ситуацій для їх розгляду та прийняття відповідних рішень утворено комісію з доброчесності. На сайті університету 
оприлюднено інформацію про її роботу. 
З метою ознайомлення здобувачів та НПП про наслідки корупційних дій проводилися семінари за участі юристів-
практиків (https://cutt.ly/KVs0MMB )
За час існування ОП Фінанси і кредит конфліктних ситуацій, пов’язаних із недоброчесністю та корупційними діями, 
сексуальними домаганнями, скаргами, анонімних звернень тощо зафіксовано не було.

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 в ЗВО регулюються наступними 
нормативними документами: Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття 
освітніх програм у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/XVlHPTZ ), 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (https://cutt.ly/VVlHHtB), Порядок формування освітніх програм та навчальних планів 
підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм 
навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/UVlHCEc), Пояснювальна 
записка до складання силабусу (сформовано на основі рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти) https://cutt.ly/GVlH9hU, Положення про організацію навчального процесу на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 
(https://cutt.ly/xVlH700). 
З 2020 року у ЗВО функціонує навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти 
(https://cutt.ly/CVlJLct ), який забезпечує експертизу, моніторинг та надання рекомендацій щодо розробки ОП усіх 
рівнів вищої освіти. До процедур розробки, моніторингу та періодичного перегляду ОП залучаються роботодавці, 
стейкхолдери, здобувачі та група забезпечення. ОП погоджується гарантом програми і керівником групи 
забезпечення, Вченою радою ЗВО та ректором. 
З ОП можна ознайомитися на офіційному сайті ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv ). ОП 
затверджено рішенням Вченої ради ВНУ імені Лесі Українки 28.06.2022 р. , протокол №8. В результаті моніторингу 
освітніх програм відбувається їх перегляд.

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 освітньої програми здійснюється щорічно на підставі зміни чинних положень МОН України, НАЗЯВО, 
рекомендації стейкхолдерів, здобувачів освіти, випускників, роботодавців та інших зацікавлених осіб. За 
результатами перегляду зміни в освітню програму та навчальний план можуть не вноситися. У такому випадку, за 
потреби, вносяться зміни у зміст силабусів навчальних дисциплін.
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Останні перегляди ОП відбувалися в 2021 р. та в 2022 р. та були зумовлені оновленням вимог до освітніх програм з 
метою відповідності: принципам формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти; рекомендаціям 
стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та інших зацікавлених осіб. 
Зокрема, внаслідок останнього перегляду ОП Фінанси і кредит у 2022 р. відбулися такі зміни: 
- освітню компоненту Національний банк та грошово-кредитна політика було внесено до обов'язкових освітніх 
компонент (за рекомендаціями стейкхолдерів https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv );
- до структури циклу професійної підготовки внесено ОК Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств 
(враховано досвід формування ОП провідних ЗВО України); 
- зменшено кількість кредитів на дисципліни загальної підготовки зі збільшенням кількості кредитів на цикл 
професійної підготовки (ураховано побажання здобувачів освіти);
- введено нову освітню компоненту загальної підготовки Професійна етика фінансиста (ураховано досвід 
формування ОП провідних ЗВО; пропозиція робочої групи для забезпечення відповідності ЗК 9 та ПР 7, ПР 12);
- переглянуто та оновлено літературні  джерела та зміст усіх освітніх компонентів ОП (пропозиція робочої групи);
- змінено перелік вибіркових освітніх компонент, зокрема внесено ОК Банківський менеджмент (в результаті 
громадського обговорення), Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності (за рекомендацією Єлової 
Л.А.), Управління фінансовою санацією підприємств (за рекомендацією здобувача освіти Демчук Н. В. – члена 
робочої групи) та Інновації страхового ринку (за результатами громадського обговорення);
- виокремлено ОК 17 Написання кваліфікаційної роботи обсягом 3 кредити ЄКТС, що відображає інтереси 
здобувачів ОП 2022 року.
У зміненій ОП було враховано усі рекомендації стейкхолдерів, роботодавців, здобувачів, академічної спільноти, 
одержані під час проведення круглих столів, наукових та методичних семінарів, анкетування тощо. Обговорення ОП 
відбувалося також за участі академічної спільноти ЗВО (https://cutt.ly/ZnCsAeq; http://surl.li/dcowi, 
http://surl.li/dcowm, http://surl.li/dcoxa ).
Розроблений проєкт ОП пройшов громадське обговорення (https://vnu.edu.ua/uk/hromadske-obhovorennya ), 
експертизу навчально-методичного відділу університету та ради факультету, рецензування представниками 
стейкхолдерів та академічної спільноти. 
Консультативну підтримку перегляду, моніторингу та розробки ОП у ВНУ імені Лесі Українки забезпечують 
навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти, навчальний відділ. 

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 залучаються до процесу перегляду ОП та забезпечення її якості через участь ЗО другого (магістерського) 
рівня Демчук Н. у складі розробників ОП. Здобувачі є членами вченої ради та Ради стейкхолдерів факультету 
економіки та управління, на засіданнях якої вони можуть висловити свої думки та пропозиції щодо удосконалення 
ОП. Вплив здобувачів на якість ОП здійснюється також через громадське обговорення, яке доступне на сайті ЗВО 
(https://cutt.ly/gnCsFHs ). Для моніторингу якості викладання ОК та висловлення пропозицій щодо їх 
удосконалення наприкінці кожного семестру студенти анонімно заповнюють анкету (https://cutt.ly/cVJHBGc). 
Результати такого опитування проходять обговорення на кафедрі фінансів і є публічною інформацією. Виявлення 
побажань та пропозицій здобувачів відбувається також шляхом комунікації в процесі навчання.
Інтереси ЗО було враховано при перегляді обсягу обов’язкових ОК ОП 2022 р., зокрема, збільшено кількість 
кредитів на вивчення ОК циклу професійної підготовки з 42 до 52 кредитів ЄКТС та внесено ОК 17. При формуванні 
каталогу вибіркових ОК було враховано побажання здобувачів щодо внесення до переліку ОК Управління 
фінансовою санацією підприємств.
Одночасно, відповідно до Статуту ВНУ імені Лесі Українки, Положення про Вчену раду університету і Положення 
про вчену раду факультету здобувачі ОП входять до таких рад і до конференції трудового колективу, Наукового 
товариства аспірантів і студентів, органів студентського самоврядування та беруть участь у процесі обговорення і 
періодичного перегляду ОП.

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

Студентське самоврядування у ЗВО представлене студентською радою, яка діє на основі Положення про студентське 
самоврядування ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/unCdDyT ). Представники студентського самоврядування 
беруть участь в удосконаленні освітнього процесу, в заходах щодо забезпечення якості вищої освіти, у засіданнях 
стипендіальних комісій, в організації семінарів, наукових конференцій, круглих столів та виконує інші функції, 
передбачені Законом України «Про вищу освіту». Положення про Вчену раду ВНУ  імені Лесі Українки передбачає, 
що виборні представники студентів за гарантованою квотою входять до складу Вченої ради університету, а також рад 
факультетів, на засіданнях яких вони можуть вносити свої пропозиції щодо удосконалення якості ОП  та організації 
навчального процесу в усній та письмовій формі і голосувати за відповідні рішення. Здобувачі також можуть 
впливати на забезпечення якості освіти шляхом участі у громадському обговоренні ОП, круглих столах, наукових та 
методичних семінарах кафедри та/або факультету (https://cutt.ly/7nCdZv8)
Студентське самоврядування вивчає пропозиції здобувачів щодо внесення змін до ОП, проводить анкетування, 
залучає студентство до опитувань та обговорення ОП, подає пропозиції гаранту, долучається до організації заходів, 
що популяризують академічну доброчесність на факультеті. Результати опитування щодо внутрішнього 
забезпечення якості освітнього процесу розглядаються на засіданні студентської ради факультету, ЗВО два рази на 
рік. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
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свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Стейкхолдери є рецензентами та розробниками даної ОП. До розробки ОП залучено директора департаменту 
фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Єлову Л. Обґрунтування щодо доцільності впровадження, 
реалізації ОП та її якості надали Голова Берестечківської міської ТГ Грудзевич І., начальник управління 
бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер ПАТ СКФ Савка Б., директор Західно-Української обласної 
дирекції ПрАТ СК Уніка – Костюк В. Висловити пропозиції щодо удосконалення ОП роботодавці можуть шляхом 
анкетування (http://surl.li/deadu). Пропозиції та рекомендації роботодавців обговорюються робочою групою та 
враховуються при черговій модернізації ОП.
У 2020 р. відбулася зустріч з роботодавцями у рамках заходу «Кава з ректором», на якому підписано меморандуми 
щодо співпраці та обговорено ОП за усіма рівнями ВО (https://cutt.ly/dnCd4Bv ). Участь роботодавців у перегляді ОП 
відбувається у формі круглих столів, наукових та методичних семінарів, публічних лекцій, особистої комунікації 
гаранта та групи забезпечення із роботодавцями, анкетування тощо. У 2020 році на кафедрі фінансів відбувся 
науковий семінар за участю консультанта з бюджетних питань Грома В., директора Луцької філії ПАТ НАСК Оранта 
М. Хлібовського, завідувача сектору західного регіону із підбору персоналу АТ Ощадбанк Шумик І. А. 
(http://surl.li/dedqe). У 2021 та 2022  роках відбулися чергові зустрічі зі стейкхолдерами щодо обговорення якості 
ОП (https://cutt.ly/7nCdZv8; https://cutt.ly/yVY72zY; https://cutt.ly/fVY78J8; https://cutt.ly/uVY5gWt).

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

Збиранням інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування у ЗВО займається Асоціація 
випускників (https://cutt.ly/zVY6Elb) ВНУ імені Лесі Українки. На факультеті економіки та управління такі функції 
покладено на заступника декана з профорієнтаційної роботи та роботи з випускниками. Асоціація через соціальні 
мережі організовує ділові зустрічі, спільні науково-практичні конференції, тренінги й зустрічі з випускниками. З 
метою взаємодії з випускниками Асоціація проводить анкетування (https://cutt.ly/KVY656L). 
Випускники ОП запрошуються на відкриті лекції, тренінги, науково-практичні конференції та до участі у Тижні 
факультету. Випускників ОП було долучено до проведення відкритих лекцій (Хлібовський М. - директор Луцької 
філії ПАТ НАСК Оранта, Шишко А. – керівник ЦОК Акцент-Банк, Андрійчук М.- головний бухгалтер MSFT). На 
факультеті економіки та управління впродовж 2020-2022 рр. було реалізовано проєкт «Знайомтесь! Успішні з ФЕУ!» 
(https://www.youtube.com/watch?v=umoEhwN-Oms), метою якого було висвітлення кар’єрного шляху випускників 
ОП. Інформація про працевлаштування випускників ОП, їх анкетування та інформація про їх кар’єрний шлях 
розміщено на вебсторінці кафедри фінансів (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/finansiv). Проводиться опитування 
випускників щодо якості освіти за ОП (http://surl.li/deaer).
Оригінальність ОП в частині орієнтації на міжнародний досвід управління фінансами підкреслює 
працевлаштування випускників ОП за кордоном (Жигун В. - Великобританія, Андрійчук М. - ОАЕ, Колісник А. – 
Нідерланди).

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?

Процедуру внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечує навчально-методичний відділ забезпечення якості 
освіти, який функціонує у ЗВО з 2020 року. Політика відділу спрямована на: дотримання нормативно-правових 
документів при розробці ОП, розподіл повноважень між усіма учасниками програми, розвиток 
студентоцентрованого навчання, підвищення якості методичного забезпечення ОК, проведення моніторингу ОП 
разом із групою забезпечення, гарантом, науково-методичною комісією факультету та деканатом з метою 
оцінювання актуальності її змісту, відстеження динаміки надання освітніх послуг і ступеня досягнення результатів 
навчання, визначення якості підготовки випускників та їх готовності до професійної діяльності та на швидке 
реагування щодо оновлення складових ОП відповідно до нормативної бази ЗВО. З вересня 2019 року   тоді відділом 
ліцензування та акредитації запроваджено діяльність Школи гарантів для обміну досвідом та інформацією щодо 
підготовки та проходження акредитації, врахування рекомендацій та зауважень експертів під час акредитації ОП. 
Відділ проводить загальноуніверситетське онлайн-опитування Освіта очима студентів (http://surl.li/cvqnn). 
Реагуючи на потреби ЗО у розвитку пізнавальних та творчих здібностей, в ЗВО створюється електронний каталог 
вибіркових дисциплін відповідно до Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання 
студентів ВНУ імені Лесі Українки (https://cutt.ly/5VUtJjg). Проведена в 2022 р. корекція ОК спрямована на 
забезпечення отримання ЗО професійних компетентностей шляхом збільшення обсягу аудиторних годин з 
нормативних ОК циклу професійної підготовки та введення нових ОК загальної підготовки Професійна етика 
фінансиста та нових ОК циклу професійної підготовки: Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємства, 
Національний банк та грошово-кредитна політика, Написання кваліфікаційної роботи.
З метою посилення практичної підготовки ЗО, починаючи з 2021 р., у ОП виокремлено три види практик загальним 
обсягом 9 кредитів, а ЗО бакалаврського та магістерського рівня беруть участь у реалізації дуальної освіти. 
У оновленій ОП 2022 р. посилено акцент на студентоцентрованому принципі навчання шляхом забезпечення 
індивідуальної освітньої траєкторії. У ЗВО з метою встановлення якості освітнього процесу відбувається моніторинг 
рівня задоволеності здобувачів у контексті освітньої складової, забезпечення компетентностей та ПРН. Проведений 
моніторинг у 2022 р. виявив достатній рівень задоволеності здобувачів якістю навчального процесу та можливістю 
формування індивідуальної освітньої траєкторії за ОП (https://cutt.ly/bVUyVIB). В умовах сучасних суспільних 
викликів, пов’язаних із пандемією, військовим станом, проведено корекцію в організації навчального процесу за 
допомогою дистанційних форм навчання. У ЗВО були організовані тренінги для НПП щодо використання платформ 
для дистанційного навчання Office 365, Moodle, Google Classroom. Активізувалася розробка дистанційних курсів для 
здобувачів освіти ОП.
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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?

Акредитація ОП Фінанси і кредит у 2022 році є черговою. Остання акредитація ОП відбувалася у 2018 році. Під час 
удосконалення ОП враховувались вимоги ліцензування та акредитації ОП, визначені МОН України та НАЗЯВО, ЗУ 
«Про вищу освіту». У 2021 році  акредитовано ОНП Фінанси і кредит за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування. Враховуючи зауваження, висловлені ЕГ у 2018 році, проведено такі заходи:
- посилено якість професорсько-викладацького складу (за останніх 5 років відбувся захист дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук Стащук О. (2018), доц. Цимбалюк І. (2021), доц. Тоцької О. (2021) та кандидатських 
дисертацій Кушнір М., Кутузової М., Теслюк С.;
- посилено співпрацю з академічною спільнотою вітчизняних та закордонних ЗВО (укладено угоду про співпрацю з 
Університетом Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Польща);
- посилено публікаційну активність НПП у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus 
(WoS), зокрема протягом 2017 – 2022 років - 17 публікацій;
- активізовано академічну мобільність НПП та ЗО з метою запозичення зарубіжного досвіду викладання ОК та 
опанування компетентностями (усі викладачі кафедри пройшли міжнародне стажування;
- активізовано роботу НПП у рамках виконання державних та госпдоговірних тем (НПП кафедри взяли участь у 2 
держбюджетних та 1 госпдоговірній темі протягом 2018-2022 рр.)
Враховуючи зауваження, які висловлені у 2021 р. в ході акредитації ОНП Фінанси і кредит за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та страхування, проведено такі заходи:
- створено загальноуніверситетський Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін з метою покращення 
реалізації права ЗО на індивідуальну освітню траєкторію (http://surl.li/bfolo);
-  ЗВО забезпечено дотримання НПП єдиної форми силабусу, розроблено Пояснювальну записку до складання 
силабусу ОК (https://cutt.ly/TVUoRxZ) та Пояснювальну записку до складання силабусу (навчальної/виробничої) 
практики (https://cutt.ly/iVUoVuo). У змісті силабусів конкретизовано методи навчання, критерії оцінювання за 
видами робіт, забезпечено регулярне оновлення літературних джерел;
- ЗВО уніфіковано інформацію щодо конкурсного добору НПП, розміщену на різних інформаційних ресурсах та 
передбачену різними джерелами;
- на рівні ЗВО розроблено внутрішній нормативний документ, що регулює функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти - Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Волинському національному університеті імені Лесі Українки (https://cutt.ly/FVUpnAS );
- ЗВО активізувало наповнення інформацією вебсторінки Асоціація випускників, розроблено анкету випускника та 
створена wiki-сторінка Асоціації (https://cutt.ly/DVUpDRF ). Кафедра фінансів також активізувала взаємодію із 
випускниками ОП через анкетування, запрошення до відкритих лекцій, відслідковування працевлаштування 
випускників з висвітленням на вебсторінці кафедри фінансів (http://surl.li/ddxhl).

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

Академічна спільнота є активним учасником процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через обговорення ОП 
на засіданнях кафедри, вченій раді факультету економіки та управління та Вченій раді ЗВО, участь у громадському 
обговоренні освітніх програм. До розробки та реалізації ОП змістовно залучені гарант, голова групи забезпечення, 
НПП. Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом участі у 
громадському обговоренні  ОП (https://bit.ly/3pIu4Tj ).
До покращення якості ОП залучено академічну спільноту вітчизняних та зарубіжних  ЗВО. Зокрема для переймання 
досвіду щодо формулювання цілей і програмних результатів навчання, врахування досвіду аналогічних іноземних 
програм відбувся спільний семінар із колегами з економічного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін, Республіка Польща). Академічна спільнота вітчизняних ЗВО залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти через рецензування ОП. 
Обговорили навчальні плани освітніх програм, змістовне наповнення окремих дисциплін, тематику магістерських 
робіт і перелік вибіркових дисциплін. Також було розглянуто світовий досвід побудови та функціонування освітньої 
програми в Університеті Марії Кюрі-Склодовської.
 https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/spilnyy-seminar-iz-kolehamy-z-ekonomichnoho-fakultetu-universytetu-mariyi-
kyuri
При розробці ОПП враховано стратегічні цілі університету як представника академічної спільноти. 

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

Внутрішнє забезпечення якості освіти університету ґрунтується, з одного боку, на чіткому розподілі обов’язків між 
різними структурними підрозділами ЗВО, а з другого – на їх взаємозлагодженій роботі. Координує роботу із 
забезпечення якості освіти навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти. Здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти забезпечується: університетом шляхом визначення місії, стратегії і 
перспектив розвитку ЗВО, забезпеченням нормативно-правової бази, організацією освітнього процесу, 
затвердженням ОПП тощо (ректор, проректори, Вчена рада, структурні підрозділи, науково-методична рада 
університету). Кожен підрозділ університету має свій напрям: відділ технічних засобів навчання «Центр 
інноваційних технологій і комп’ютерного тестування» забезпечує впровадження сучасних інформаційних 
технологій у навчання; науково-дослідна частина організовує і керує науково-дослідною діяльністю учасників 
освітнього процесу тощо; факультет – визначає запити сучасного освітнього ринку послуг та їх аналізу, вивчає 
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задоволеність ЗО рівнем навчання та викладання на ОПП, адмініструє та впроваджує ОП (декан, заступник з 
навчальної роботи, науково-методична комісія факультету, вчена рада факультету, завідувачі кафедр); студентське 
самоврядування та студенти шляхом участі в роботі вченої ради факультету, проведенні моніторингових оцінок 
якості.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами ЗВО: Статутом ВНУ імені 
Лесі Українки, Колективним договором ВНУ імені Лесі Українки на 2021-2025 рр., Положенням про підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про визнання 
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі 
Українки, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ 
імені Лесі Українки, Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі 
Українки, Положенням про студентське самоврядування ВНУ імені Лесі Українки та інші. Усі документи є 
доступними для всіх учасників освітнього процесу та оприлюднені на офіційному сайті Волинського національного 
університету імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk)

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

https://vnu.edu.ua/uk/gromadske-obgovorennya 

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

http://surl.li/deduf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
 1. ОП Фінанси і кредит має багаторічний досвід підготовки фахівців у сфері фінансів, що підтверджується високими 
показниками їх працевлаштування в різних ланках фінансової системи України та країнах ЄС. 
2. Актуальність ОП Фінанси і кредит підтверджується поглибленим вивчення розвитку фінансової науки, поєднання 
дослідницької та практичної діяльності з урахуванням євроінтеграції.
 3. ОП Фінанси і кредит за другим (магістерським) рівнем є однією із освітніх програм спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування галузі знань Управління та адміністрування ВНУ імені Лесі Українки, реалізація 
якої відбувається у тісному взаємозв’язку з бакалаврським та освітньо-науковим рівнями вищої освіти. 
4. Фокус освітньої складової ОП відображає її специфіку, що сприяє підвищенню ефективності функціонування усіх 
ланок фінансової системи та особливостей розвитку фінансів на макро- та мікроекономічному рівнях.
5. Структура та зміст ОП дозволяє розвивати у здобувачів практичні професійні, дослідницькі та soft skills 
компетентності.
6. Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів забезпечує реалізацію принципу студентоцентризму.
 7. Постійна взаємодія та співпраця зі стейкхолдерами ОП забезпечує удосконалення її змістовного наповнення з 
врахуванням актуальних тенденцій розвитку ринку праці, регіональних та галузевих аспектів. 
8. НПП на ОП за рівнем наукової та професійної активності повністю відповідають п. 38 чинних Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, мають високий рівень публікаційної активності у виданнях, індексованих у 
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, майже всі викладачі кафедри мають значний досвід 
роботи у вітчизняних та зарубіжних ЗВО та забезпечують професійне викладання освітніх компонентів.
9. ВНУ імені Лесі Українки активно співпрацює з багатьма вітчизняними та європейськими ЗВО, що дає можливість 
здобувачам та НПП брати участь в міжнародних програмах Подвійний диплом, науково-практичних конференціях, 
лекціях, вебінарах, проходити стажування.
10. Практична складова ОП забезпечується шляхом проходження трьох видів практик, які забезпечені договорами із 
базою практик та можливістю навчатися в рамках дуальної освіти. 
11. Матеріально-технічна база ВНУ імені Лесі Українки повною мірою задовольняє потреби аспірантів у проведенні 
наукових досліджень, реалізації наукових ідей.

Слабкі сторони ОПП:
1. Недостатність внутрішньої академічної мобільності ЗО ОП, що зумовлено об’єктивними причинами. 
2. Необхідність активізації участі НПП та здобувачів у науково-дослідних госпрозрахункових темах.
3. Відсутність практики викладання дисциплін на ОП іноземною мовою, хоча така можливість вивчається.  
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Пріоритетні напрямки розвитку ОП:
1. Розглядається можливість залучення НПП європейських ЗВО до викладання освітніх компонент на ОП, 
активізації їх участі в гостьових лекціях та викладання освітніх компонент на ОП іноземною мовою.
2. Підвищення кваліфікації кадрового потенціалу шляхом створення спецради із захисту докторських дисертацій з 
фінансів та кредиту.
3. Посилення співпраці НПП кафедри з НПП зарубіжних ЗВО щодо спільного виконання грантових заявок, що 
фінансуються з фондів ЄС; розширення довготривалого очного (не менше шести місяців) стажування у ЗВО країн 
ЄС.
4. Активізація внутрішньої академічної мобільності здобувачів ОП, що дозволить посилити набуття ними фахових 
компетентностей. 
5. Розширення практики «подвійного диплому» для магістрів із ЗВО країн ЄС, в першу чергу, з університетом Марії 
Кюрі-Склодовської (Польща).

 

 
          
  

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: Цьось Анатолій Васильович

Дата: 29.09.2022 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

ОК 3 Ділова 
комунікація 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

22_03_Ділова_ком
ун_інозем_мовою.p

df

1TCAthZ0fQixQD6lO
/q9sOJSWzTScMjbG

8Nayy4Akhg=

Спеціалізовані класи
(лінгвофонний кабінет),
проектор та ноутбук зі
встановленим програмним
забезпеченням, ОС Windows; MS
Word, PowerPoint

ОК 4 Професійна 
етика фінансиста

навчальна 
дисципліна

22_04_Професійна
_етика_фінансист

а.pdf

y8oDqZ6Fchh9W+3
LuvEWyLP96rTQtSc

HPeFCI30Oyms=

Ауд G-304 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
Epson EB-X8, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

22_17_Кваліфікацій
на_робота.pdf

lPQxhcGLztKLRJjw
U5GYGkVJKp9U/aH

1bJeZUiMaXSE=

Фонди бібліотеки ВНУ імені Лесі 
Українки - 
http://library.vnu.edu.ua/, 
інституційний репозитарій - 
https://evnuir.vnu.edu.ua/, 
безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. Для праці над 
кваліфікаційною роботою 
здобувачам (за потреби) 
надається робоче місце у 
приміщеннях факультету або 
бібліотеки.

ОК 16 Переддипломна 
практика

практика 22_16_практика_п
ереддипл ост.pdf

QSETns9NhAuIfh5p
nwev8t6VnqzmpAm

DXiyhyvUz/vw=

Проведення досліджень на 
підставі підписаних договорів з 
базами практик та ЗСО 
партнерами. Фонди бібліотеки 
ВНУ імені Лесі Українки - 
http://library.vnu.edu.ua/, 
інституційний репозитарій - 
https://evnuir.vnu.edu.ua/, 
безлімітне підключення до 
мережі Інтернет

ОК15 Виробнича 
практика

практика 22_15_виробн_прак
тика_ост.pdf

HYzGPmzcGpoz9KlL
N7ma5ABInM34Jm6

pviwNLxUaoqM=

Матеріально-технічне 
обладнання баз практик

ОК14 Навчально-
наукова практика

практика 22_14_навч_наук 
практика_ост.pdf

DWQL18rSqh3t3XgQ
aHZtXU0dgdZ2x6Lo

b2I8lqQStJA=

Ауд G-410 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
BenQ MX503, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint

ОК 13 Ринок 
фінансових послуг

навчальна 
дисципліна

22_13_Ринок_фіна
нсових_послуг.pdf

GpuzS8g+786LYmP4
PWhFjpJIC66n6MfI

5uaVMDUDsj8=

Ауд G-308 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
Epson EB-X8, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint.

ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

навчальна 
дисципліна

22_12_Вартісно-
орієнтоване__упра

в.pdf

SLhO+lOhAQOwHM
BdXlXs3Nb+h2dkIX
sog7DoAHXpjKw=

Мультимедійний проектор та
ноутбук зі встановленим
програмним забезпеченням, 
безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Of ice 365(Word, Excel, 



Power Point)

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

навчальна 
дисципліна

22_11_Бюджетний 
процес_.pdf

PKbVf8cy4lNeiece5B
yMtHUpirIhRGaTD5

Qlyta8fDc=

Ауд G-302 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
CANON LV–X 300, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint

ОК 10 Податковий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

22_10_Податковий
_менеджмент.pdf

PYnMIB3d0gH8Gtp
Y8uITPmTmOv9jGR
eDKra0EHhNkfM=

Мультимедійний проектор та
ноутбук зі встановленим
програмним забезпеченням, ОС
Windows; MS Word, PowerPoint

ОК 9 Цифрові фінанси навчальна 
дисципліна

22_09_Цифрові_фі
нанси.pdf

WLsjnYRbuTooSZsAt
cs5hAwSJpmnp0QD

RIk+fx1SnCA=

Ауд G-302 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
CANON LV–X 300, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint.

ОК 8 Страховий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

22_08_Страховий_
мененеджмент.pdf

SOuBur5UFHT6Jgm
BCGCAZixSFLEWG+

Sd5ClEoNe+kTk=

Ауд G-410 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
BenQ MX503, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint

ОК 7 Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

навчальна 
дисципліна

22_07_Міжнародні
_фінанси_та_опод

аткування.pdf

dkZRfCLx+Nm+4bn
EPAsquwdxM7iUuk2

2HU1HAdzCC/o=

Мультимедійний проектор та
ноутбук зі встановленим
програмним забезпеченням, 
безлімітне підключення до 
мережі Інтернет. MS Windows 
10, MS Of ice 365(Word, Excel, 
Power Point).

ОК 6 Національний 
банк та грошово-
кредитна політика

навчальна 
дисципліна

22_06_Національн
ий банк 

України_та_грошо
во-кредитна 
політика.pdf

aRtyF0IHk6QKSGnP
v8+qZ3NsIm1C0thT/

Z7YiZrtfq0=

Ауд G-408 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
Epson EB-X8, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС

ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

22_05_Фінансовий
_менеджмент.pdf

PRYCx/MbaJI6Oj2w
XhcW6YADEkCsP3e

0X7gIxOdDJg4=

Ауд G-410 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
BenQ MX503, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint

ОК 2 Мотивування та 
лідерство

навчальна 
дисципліна

22_02_Мотивуван
ня_лідерство.pdf

c0LCHOWBiSE6FRo
1o39c1vbNfADA/H7S

IbIaWcqiMFI=

Ауд G-304 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
Epson EB-X8, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС

ОК 1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень та захист 
інтелектуальної 
власності

навчальна 
дисципліна

22_01_Д_Методол
огія_072.pdf

shWVJkb/5lCjlszxR2
qWOqYndiSAW/zxO

PkVTj4tpW4=

Ауд G-302 Дошка аудиторна – 1 
шт. Мультимедійний проектор 
CANON LV–X 300, 1 шт. Ноутбук 
Samsung P29, 1 шт. 
Мультимедійний проектор та 
ноутбук зі встановленим 
програмним забезпеченням, ОС 
Windows; MS Word, PowerPoint.

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

 



  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

79467 Івашко 
Олена 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 

Тернопільська 
академія 

народного 
господарства, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062934, 

виданий 
22.12.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034538, 
виданий 

28.03.2013

18 ОК 13 Ринок 
фінансових 
послуг

Стажування:
Вища школа 
економіки в Стальовій 
Волі (Республіка 
Польща), 1 листопада 
2021 р. – 2 травня 
2022 р. (сертифікат 
№489UA5852ADF від 
03.05.2022 р.) 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
кафедра фінансів, 29 
жовтня 2020 р. – 26 
квітня 2021 р., 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СП05477296/000211-
21 від 28.04.21 р.

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 19 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності

Пп. 1.
1. Івашко О. А., Карлін 
М. І. Вплив «брудних» 
грошей на діяльність 
суб’єктів поведінкових 
фінансів на ринку 
фінансових послуг 
України. Економіка та 
суспільство. 2022, 
випуск № 41/2022. 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/1571
2. Івашко О. 
Індустріальні парки в 
системі інвестиційної 
безпеки держави: 
теорія та практика. 
Економічний часопис. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. № 4 (16). С 32-
40.
3. Івашко О. А. 
Міжнародний досвід 
офшорної діяльності 
та можливості його 
використання в 
Україні. Формування 
ринкової економіки в 
Україні. Збірник 
наукових праць 
Львівського 
національного 



університету імені 
Івана Франка. Львів, 
2018. Випуск 40, 
частина 1. С. 186-191.
4. Івашко О., Карлін 
М. Зелені фінанси як 
новий напрям 
залучення інвестицій 
в економіку України. 
Науковий журнал 
«Економічний 
форум». Луцьк: 
ЛНТУ, 2020. №3. С. 
97–104.
5. Івашко О.В., 
Грицюк Н.О., Сак Т.В.  
Роль акселераторів 
стартапів у розвитку 
інноваційного 
підприємництва в 
Україні. Економічний 
часопис Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2022. 
Т. 1 № 1. С. 87-96. 

Пп. 2. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
104986» Навчальний 
посібник “Теорія 
фінансів”
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
105108 Колективна 
монографія “Система 
місцевих платежів в 
Україні: теорія, 
історія, перспективи”
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
101374
Монографія 
“Фінансовий механізм 
реалізації спеціальних 
режимів інвестиційної 
діяльності в Україні”
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
101819 Навчальний 
посібник “Політика і 
економіка”
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
101249  Навчальний 
посібник 
“Інвестиційні 
офшори”.

Пп. 3. 
Івашко Олена. Теорія 
фінансів : навч. посіб. 
[вид. 2-ге; доп. і 
переробл.]. Харків : 
ФОП Панов А.М., 
2020. 408 с. 20,85 у.д.а

Пп. 4. 
1. Івашко О.А. Ринок 
фінансових послуг : 
конспект лекцій. 153 с. 
(Електронне 
видання).
2. Івашко О. А. Ринок 



фінансових послуг : 
методичні вказівки 
для вивчення курсу. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2021. – 65 с.
3. Стащук О. В., 
Матвійчук Н. М., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., Тоцька О. Л., 
Борисюк О. В., Івашко 
О. А., Теслюк С. А. 
Методичні 
рекомендації до 
проходження 
переддипломної 
практики з 
написанням випускної 
кваліфікаційної 
роботи. ВНУ імені Л. 
Українки, 2021.  54 с.
4. Стащук О. В., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., О. Л., Борисюк О. 
В., Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з написанням 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит». ВНУ імені Л. 
Українки, 2022. 56 с. 
5. Стащук О. В., 
Карліним М. І., Проць 
Н. В., О. Л., Борисюк 
О. В., Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
навчально-наукової 
практики для 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит». ВНУ імені Л. 
Українки, 2022. 36 с

Пп 10.
Проєкт “Норвегія-
Україна”, координатор 
проєкту з 06.04.2020 і 
до сьогодні (згідно 
наказу Ректора)
Проєкт NAWA 
“Solidarni z Ukrainą”, 
учасник проєкту

Пп 12.
1. Івашко О. А. 
Методика розрахунку 



рівня інвестиційної 
безпеки держави. 
Теорія та практика 
менеджменту безпеки 
: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Луцьк, 16 трав. 2018 
р.). Луцьк, 2018.  С. 
43-44.
2. Івашко О. А. 
Бюджетне 
фінансування 
інвестицій в Україні. 
Перспективи розвитку 
економіки України: 
теорія, методологія, 
практика // матеріали 
ХХІІІ міжнар. наук.-
практ. конф. (м. 
Луцьк, 28-29 трав. 
2018 р.). Луцьк, 2018.  
С. 76-77.
3. Івашко О. А. 
Індикатори 
інвестиційної безпеки: 
макроекономічний 
вимір. Теорія та 
практика 
менеджменту безпеки 
: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Луцьк, 14 травня 2019 
р.). Луцьк, 2019.  С. 
124-125.
4. Івашко О. А. 
Децентралізація як 
основа фінансового 
забезпечення 
формування 
об’єднаних 
територіальних 
громад в Україні. 
Перспективи розвитку 
економіки України: 
теорія, методологія, 
практика : Матеріали 
ХХІV міжнар. наук.-
практ. конф. (м. 
Луцьк, 28-29 трав. 
2019 р.). Луцьк, 2019.  
С.74-75.
5. Ivashko Olena. 
Startups as a form of 
entrepreneurial activity. 
Scientific Collection 
«InterConf», (37): with 
the Proceedings of the 
1st International 
Scientific and Practical 
Conference «Recent 
Scientific Investigation» 
(December 6-8, 2020). 
Oslo, Norway: Dagens 
naeringsliv forlag, 
2020. 1151 p. P. 15-18. 

Пп. 19
Член ГО «Центр 
Громадської освіти»

81974 Стащук 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри - 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
бакалавра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 

15 ОК 12 
Вартісно-
орієнтоване 
управління 
фінансами 
підприємств

Стажування:
1. Вища школа 
економіки в Стальовій 
Волі (Республіка 
Польща), 01.03.2018 – 
01.09.2018 
(сертифікат №) 3. 
Wyzsza Szkola 
Spoleczno-Gospod (м. 
Пшеворськ, 
Республіка Польща ), 



Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
магістра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007963, 

виданий 
18.12.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053134, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029137, 

виданий 
23.12.2011, 

Атестат 
професора AП 

001488, 
виданий 

26.02.2020

сертифікат № ifc- 
wssg/wk/2019-380.
2.  Internatoinal Skills 
(The Webinar):
«Innovative methods of 
remote learning with 
using zoom and moodle 
platforms”, Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku, 
Lublin, Republic of 
Poland,  (45 год)
1,5 кредити ECTS, 
ES№6344/2021 
31.05.2021- 07.06.2021 
(з дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент»)

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 14, 19 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності

Пп. 1.
1. Stashchuk O., 
Shmatkovska T., 
Dziamulych M., Kupyra 
M., Vahnovska m., 
Kosinskyi P. Model for 
efficiency evaluation of 
financial security 
management of joint 
stock companies 
operating in the 
agricultural sector: a 
case study of ukraine. 
Scientific Papers Series 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development Vol. 
21, Issue 1, 2021. P. 715 
– 728. URL: 
https://lib.lntu.edu.ua/
sites/default/files/2021-
04/Art81.pdf (Scopus)
2. Vitalii Chudovets, 
Olena Stashchuk, Olha 
Havryliuk, Iryna 
Brodska, Yuliia 
Grudzevych. 
Development of 
accounting and taxation 
of smes as a factor of 
macroeconomic 
stability of the country 
in the context of global 
challenges: a case study 
of Ukraine. Ad Alta: 
Journal of 
Interdisciplinary 
research, 2021. Issue 1. 
P. 11 – 15. 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/110118/
PDF/110118.pdf (Web 
of Science)
3. Стащук О. В., 
Савчук Л. С. 
Теоретичні та 
практичні аспекти 
оцінювання вартості 



капіталу підприємств. 
Економіка і 
суспільство. 2018. № 
19. С. 1153 – 1157. 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2018-19-
173 
4.  Шматковська, Т., 
Дзямулич, М., & 
Стащук, О. (2021). 
Особливості 
моделювання бізнес-
процесів в умовах 
формування цифрової 
економіки. Економіка 
та суспільство, (26). 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2021-26-
66   
5. Стащук О. В. Оцінка 
впливу структури 
фінансових ресурсів 
акціонерних 
товариств на рівень їх 
фінансової безпеки. 
Науковий вісник 
Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі. 
2018. № 1 (86). С. 123 
– 128. 
URL:http://www.journ
al.puet.edu.ua/index.ph
p/nven/article/viewFile
/1448/1260 
6.  
6. Vitrenko A., 
Kuzmenko O., Koptieva 
H., Tarasova O., 
Dovgan L. 
Comprehensive system 
of financial and 
economic security of 
the enterprise. 
International Journal of 
Management. Volume 
11/ Issue 5, May 2020. 
Pp. 330 – 340 (Scopus)

Пп. 2. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
112095. Стаття 
«Правове 
забезпечення 
бюджетного 
фінансування 
природоохоронної 
діяльності.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110618 Стаття «Роль 
банківських інновацій 
на фінансовому ринку 
в умовах глобального 
фінансового 
простору»
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110617
Стаття «Проблеми і 
перспективи 
здійснення 
бюджетного контролю 
публічних закупівель 
в Україні»



Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110619
Стаття «Фінансові 
аспекти врахування 
нових економічних 
ризиківу діяльності 
підприємств»
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110621
Стаття «The Problems 
Of The Domestic 
Reinsurance 
Development In 
Conditions Of Financial 
Instability»
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110620
Монографія «Сучасна 
парадигма фінансової 
безпеки акціонерних 
товариств»

Пп. 3. 
Монографія: Стащук 
О. В. Сучасна 
парадигма фінансової 
безпеки акціонерних 
товариств: 
монографія. 
Тернопіль: Екон. 
Думка ТНЕУ, 2018. 
398 с. (20,3 а. а.).

Пп. 4. 
1. 1. Стащук О.В. 
Вартісно-орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств : 
конспект лекцій 
(електронне видання). 
ВНУ імені Л. 
Українки, 2022. 153 с.
2. Стащук О.В. 
Вартісно-орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств 
(електронне видання) 
: методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи. 
ВНУ імені Л. 
Українки, 2022.  43 с.
3. Стащук О.В. 
Фінансовий 
менеджмент : 
конспект лекцій/ ВНУ 
імені Л. Українки. 
2021. 110 c.
4. Стащук О.В. 
Фінансовий 
менеджмент : 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять. 
ВНУ імені Л. 
Українки. 2021. 76 c. 
5. Стащук О. В., 
Матвійчук Н. М., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., Тоцька О. Л., 
Борисюк О. В., Івашко 
О. А., Теслюк С. А. 
Методичні 
рекомендації до 
проходження 



переддипломної 
практики з 
написанням випускної 
кваліфікаційної 
роботи. 54 с.
6. Стащук О. В., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., О. Л., Борисюк О. 
В., Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з написанням 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит». 56 с. 
7. Стащук О. В., 
Карліним М. І., Проць 
Н. В., О. Л., Борисюк 
О. В., Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
навчально-наукової 
практики для 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит». ВНУ імені Л. 
Українки, 2022. 36 с

Пп 5.
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
спеціальність 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит. Тема 
дисертації: 
«Фінансова безпека 
акціонерних 
товариств: 
концептуальні засади 
теорії та практики», 
2018.

Пп. 7.
Офіційний опонент за 
дисертацією Садовяка 
М. С. «Фінансування 
житлового 
будівництва в 
Україні» 
(спеціальність 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит) 
(2019 рік) Офіційний 
опонент за 



дисертацією 
Майбороди А. В. 
«Управління 
системою 
забезпечення 
фінансової безпеки 
суб’єктів 
господарювання» 
(спеціальність 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит) 
(2021 рік)
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
32.051.06 із з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук.

Пп 8. 
Головний редактор: 
«Економічний 
часопис Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки» 
https://echas.vnu.edu.u 
a/index.php/echas/abo 
ut/editorialTeam 
(категорія «Б», Index 
Copernicus) Член 
редколегії: «Світ 
фінансів», 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет 
http://sf.wunu.edu.ua/i 
ndex.php/sf/pages/vie 
w/edboarden_ua ; 
(категорія «Б», Index 
Copernicus)

Пп 9.
Експерт 
Національного 
агенства із 
забезпечення яості 
вищої освіти

Пп 12.
1. Стащук О. В. 
Фінансовий 
менеджмент в 
управлінні 
підприємством. 
Комплексний підхід 
до модернізації науки: 
методи, моделі та 
мультидисциплінарніс
ть: матеріали II 
Міжнародної наукової 
конференції, м. 
Чернівці, 26 серпня, 
2022 р. / 
Міжнародний центр 
наукових досліджень. 
— Вінниця: 
Європейська наукова 
платформа, 2022. С. 
54 – 56. 
2. Стащук О. В. 
Фінансова безпека 
домогосподарств: 
наукові підходи. 
«Сучасна фінансова 
політика України: 



проблеми та 
перспективи» [Текст]: 
матеріали ІХ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, (м. Київ, 
8 грудня 2021 р.) / 
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка. Київ, 2021. 
С. 221 – 224. 
3. Стащук О. В., 
Бортник А. Зміни у 
функціонуванні 
банківських установ 
України під час 
пандемії. Socially 
Competent 
Management Of 
Corporations In 
Behavioral Conditions 
Economics. Chapter 1 : 
Collection of scientific 
papers / resp. ed. 
Kostiantyn Pavlov, 
Jozef Zaťko, Olena 
Pavlova, Liudmila 
Shostak, Tatiana 
Bukoros. Podhájska - 
Lutsk, European 
institute of further 
education, Lesya 
Ukrainka Volyn 
National University, 
Volynpoligraph, 2021. 
Р. 183 - 185.
4. Стащук О.В., Верчук 
Д. В. Корпоративні 
облігації як 
інструмент 
формування капіталу 
підприємства. 
Інноваційний 
розвиток та безпека 
підриємства в умовах 
неоіндустріального 
суспільства: 
[матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. ( 31 
жовтня 2019 р.)] / 
відп. ред. О. М. 
Полінкевич, Л. В. 
Шостак. Луцьк, 
2019.C. 414−416. 
5. Стащук О. В. Ризики 
і загрози в управлінні 
фінансовою безпекою 
акціонерних 
товариств. Проблеми 
фінансового 
менеджменту // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених і студентів. 19 
квітня 2019 року, 
Луцьк : ІВВ Луцького 
НТУ, 2019. С.85–87.
6. Стащук О. В. 
Оптимізація 
структури капіталу як 
інструмент 
забезпечення 
фінансової безпеки 
акціонерного 
товариства. Теорія та 
практика 
менеджменту безпеки: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (16 



травня 2018 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. М. 
Черчик, Луцьк, 2018. 
С. 77 – 80. 
7. Стащук О. В., 
Шматковська Т. О. 
Детермінанти 
функціонування 
акціонерних 
товариств у 
забезпеченні 
фінансової безпеки. 
Сучасні технології 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 4 
листопада 2019р. Відп. 
ред. проф. Л.М. 
Черчик. Луцьк 2019. 
С. 165 – 167 8.Стащук 
О.В., Янюк І. О. 
Антикризове 
фінансове управління 
підприємства: 
теоретичний аспект. 
Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки 
України : [матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (4 грудня 2019 
р.)] / відп. ред. Л. Г. 
Ліпич, А. М. Лялюк. 
Луцьк, 2019. С. 152 – 
154.

Пп. 14.
Член журі 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт студентів за 
напрямом «Фінанси і 
кредит» (2021, 2022) 
Науковий керівник 
переможця 
Боричевської І. Г. 
(диплом І ступеня) у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт (2021) 
за напрямом 
«Фінанси і кредит».

Пп. 19
Член ГО «Федерація 
аудиторів, бухгалтерів 
та фінансистів АПК 
України»

74736 Проць 
Наталія 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ДK 018791, 
виданий 

17.01.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044518, 
виданий 

15.12.2015

26 ОК 11 
Бюджетний 
процес та 
казначейська 
справа

Стажування:
Вища школа 
економіки в Стальовій 
Волі (Республіка 
Польща), 01.03.2018 – 
01.09.2018 
(сертифікат №) 

Луцький 
національний 
технічний університет 
кафедра фінансів, 
банківської справи та 
страхування 
27.10.2020 р.- 
26.04.2021 р. 
Свідоцтво по 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) СП 
05477296/000210-21



Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 3, 4,  7,  12, 14 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності

Пп.1.
1. Prots N. V. Features 
tax reform and 
mechanism of hiding 
taxes in Ukraine. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. Т. 
1.,  24 (2018).  2018. С. 
123–130 
URL:http://fkd.org.ua/
article/view/128327 
(співавтори: Карлін 
М.І., Цимбалюк І.О.) 
Web of Science;
2. Prots, N., (2020). 
Роль мінімальної 
заробітної плати в 
системі дотримання  
соціальної 
справедливості  при 
фінансування 
бюджетних установ. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики, 
3(34), С. 358-365. 
URL:https://fkd.ubs.ed
u.ua/index.php/fkd/art
icle/view/2932 
(співавтори: Karlin, 
M., Prots, V.) Web of 
Science
3. Проць Н.В. 
Кліматична безпека: 
сутність та 
необхідність 
фінансового 
забезпечення. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2018. 
№ 1. С. 142-148. URL: 
https://echas.eenu.edu.
ua/index.php/echas/art
icle/view/121/110
4. Проць Н.В. 
Становлення та 
розвиток системи 
фінансового 
вирівнювання 
спроможності органів 
місцевого 
самоврядування в 
Україні. Економічний 
часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : Вежа-
Друк, 2019. № 4 (20). 
С. 173 -180 
URL:https://echas.een
u.edu.ua/index.php/ec
has/article/view/521/43



0
5. Проць Н.В. 
Токсичні фінанси у 
фінансовій системі 
країни та особливості 
їх регулювання. 
Науковий погляд: 
економіка та 
управління. №2 (68), 
2020. С. 191-195. 
(співавтори Карлін 
М.І., Борисюк О.В.) 
Index Copernicus 
(Польща) URL: 
http://biblio.umsf.dp.u
a/jspui/handle/123456
789/4002
6. Стащук О.В., Проць 
Н.В. Проблеми та 
перспективи 
здійснення 
бюджетного контролю 
публічних закупівель 
в Україні. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки.  Луцьк 
: Вежа Друк, 2021.N 
2(26). С.79-86.
7. Проць Н. В., 
Руденко А. 
Формування та 
використання коштів 
бюджетів 
територіальних 
громад. Економічний 
часопис Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Том. 2 
№ 30 (2022) С.46-55.
8. Проць Н. В., 
Кравчук М.В. Видатки 
державного бюджету 
на національну 
оборону: проблеми та 
перспективи. Світ 
фінансів 4(69)/2021. 
С.77-87.

Пп. 3.
 Бюджетна система : 
навч. посібн. Наталія 
Проць. Луцьк : Вежа- 
Друк, 2019. 268 с. 
Гриф ВНУ імені Лесі 
Українки, 
Рекомендовано до 
друку науково-
методичною радою 
(протокол № 14 від 29 
листопада  2018 р.).
(15,17 а.а.) 

Пп.4.
1. Методичні 
рекомендації до 
написання 
магістерських робіт 
спеціальностей 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» та 071 
«Облік і 
оподаткування» 
(освітньо рівень – 
магістр)/ Укл: 
М.І.Карлін, Н. В. 



Проць, І. О. 
Цимбалюк, О.А. 
Івашко, О.В.Борисюк. 
Луцьк: СНУ ім. Лесі 
Українки, 2018. 36 с.
2. Проць Н.В. Стащук 
О. В. Бюджетна 
система: методичні 
рекомендації до 
написання курсових 
робіт. Луцьк: 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2020. 27 с.
3. Проць Н. В. 
Бюджетний 
менеджмент: конспект 
лекцій. Луцьк: 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021. 123 с.
4. Проць Н. В. 
Оподаткування та 
бюджетна політика на 
місцевому рівні: 
конспект лекцій. 
Луцьк: ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2021. 84 с.
5. Карлін М.І. Проць 
Н. В. Територіальні 
фінансові ресурси в 
умовах 
децентралізації: 
конспект лекцій. 
Луцьк: ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2021. 136 с.
6. Проць Н. В. 
Бюджетний процес та 
казначейська справа: 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 40 с. 
7. Проць Н. В. 
Бюджетний процес та 
казначейська справа: 
конспект лекцій. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 162 с.
8. Проць Н. В. 
Оподаткування 
малого та середнього 
бізнесу: конспект 
лекцій. Луцьк: 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 58 с.
9.  Методичні 
рекомендації до 
проходження 
навчально-наукової 
практики для 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит» / уклад. 



Стащук О. В., 
Карліним М. І., Проць 
Н. В., О. Л., Борисюк 
О. В., Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Луцьк: ВНУ ім. 
Лесі Українки, 2022. 
36 с.
10. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
для здобувачів 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит» / уклад. 
Стащук О. В., Карлін 
М. І., Проць Н. В., О. 
Л., Борисюк О. В., 
Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Луцьк: ВНУ ім. 
Лесі Українки, 2022. 
56 с.

П.7.
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
32.051.06. (наказ МОН 
України № 1643 від 
28.12.2019 р.) з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка» та 
08.00.08 «Гроші, 
фінанси та кредит».
Офіційний опонент за 
дисертацією Беля А. Р.  
тема дисертації 
«Система бюджетного 
контролю на 
місцевому рівні в 
умовах 
адміністративно-
фінансової 
децентралізації», 
Державної установи 
«Інститут 
регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН 
України», 
(спеціальність 072 
Фінанси, банківська 
справа та 
страхування).

Пп.12.
1. Проць Н.В. Сутність 
та нормативно-
правове забезпечення 
кліматичної політики 
в Україні. Теорія та 



практика 
менеджменту безпеки: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (18 
травня 2017 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. М. 
Черчик. Луцьк, 2017.  
243с. С. 235-237.
2. Проць Н.В. 
Еволюція системи 
фінансового 
вирівнювання 
місцевих бюджетів в 
Україні /Перспективи 
розвитку економіки 
України: теорія, 
методологія, 
практика: матеріали 
ХХІІ міжнар. наук.-
практ. конф.(24-25 
трав. 2017 р.)] відп. 
ред. Л.Г. Ліпич.  
Луцьк: Вежа-Друк. 
2017. с. 128-130. 
3. Проць Н.В. 
Проблеми 
фінансового 
забезпечення 
соціальних гарантій в 
Україні. Матеріали VIІ 
Міжнародній 
конференції 
«Актуальні питання 
забезпечення стійкого 
розвитку 
національного 
господарства», 24-25 
листопада 2017 р.,  
Кременчук: Видавець 
СВД Олексієнко В.В., 
2017.   С.127–128.
4. Проць Н. В. 
Актуальні питання та 
напрями 
трансформації 
фінансування системи 
охорони здоров’я. 
Перспективи розвитку 
економіки України: 
теорія, методологія, 
практика : матер. 
XXІV Міжнар. наук.-
практ. конф. (22-23 
трав. 2019 р.) / відп. 
ред. Л. Г. Ліпич.  
Луцьк : ВежаДрук, 
2019. С.80-81.
5. Проць Н.В. 
Адаптація бюджету 
України до викликів 
економічної кризи та 
впливу пандемії. 
Перспективи розвитку 
економіки України: 
теорія, методологія, 
практика: матеріали 
ХХV міжнар. наук.-
практ. конф.(27-28 
трав. 2020 р.)] відп. 
ред. Л.Г. Ліпич.  
Луцьк: Вежа-Друк.  
2020.  С. 72-74.
6. Проць Н. В. Аналіз 
виконання місцевих 
бюджетів ОТГ у 
Волинській 
області/Актуальні 
проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки України : 
[матеріали міжнар. 



наук.-практ. конф. (4 
грудня 2019 р.)] / відп. 
ред. Л. Г. Ліпич, А. М. 
Лялюк. Луцьк, 2019. С. 
94 (співавтор Божко С. 
С.)
7. Проць Н. В. 
Бюджетний дефіцит і 
джерела його 
фінансування. 
Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки 
України : [матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (4 грудня 2019 
р.)] / відп. ред. Л. Г. 
Ліпич, А. М. Лялюк. 
Луцьк, 2019. С.100-
101. (співавтор Босак 
О. Р.)
8. Проць Н. В. 
Проблемні аспекти 
діяльності 
індустріальних парків 
в Україні та їх роль у 
розвитку території // 
Вдосконалення 
фінансово-кредитного 
механізму 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку економіки: 
збірник тез 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції. 
Частина 2. Дубляни, 
2020, 253 с. 
(Боричевська І.Г.)
9. Проць Н. В. 
Проблеми і 
перспективи розвитку 
ринку акцій в Україні 
Актуальні проблеми 
розвитку 
природничих та 
гуманітарних наук: 
збірник матеріалів IV 
Міжнар. наук.практ. 
конф. (11 листопада 
2021 р.) / відп. ред. 
Голуб Г.С., Зінченко 
М. О. Луцьк, 2021. 620 
с. С. 22 (0,1 д.а.). 
Деркач О.,
10. Проць Н. В. 
Особливості 
формування доходів 
бюджету 
територіальних 
громад (на прикладі 
Луцької 
територіальної 
громади). Молода 
наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи 
досліджень: матеріали 
ХVІ Міжнар. наук.-
практ. конф. аспір. і 
студ., 15−16 трав. 2021 
р. Луцьк, 2021. C. 195-
197 (Деркач О. О.,
11. Проць Н. В. Зміни в 
податковій сфері у 
зв’язку з воєнним 
станом в Україні. 
Молода наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи 



досліджень: матеріали 
ХVІ Міжнар. наук.-
практ. конф. аспір. і 
студ., 15−16 трав. 2021 
р. Луцьк, 2021. С. 198-
200. (Дмитрук І. Я.)
12. Проць Н. В. 
Формування місцевих 
бюджетів та напрями 
їх вдосконалення в 
умовах 
децентралізації. 
Молода наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи 
досліджень: матеріали 
ХVІ Міжнар. наук.-
практ. конф. аспір. і 
студ., 15−16 трав. 2021 
р. Луцьк, 2021. С. 252( 
Корх Н. С.)

Пп.14.
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою   (кт-ть 
студентів 12) з 2019 і 
до нині «Проблеми 
формування 
фінансових ресурсів 
територіальних 
громад»

325964 Матвійчук 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
бакалавра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050104 
Фiнанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000313, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента AД 

000615, 
виданий 

20.03.2018

10 ОК 10 
Податковий 
менеджмент

Стажування: 
Участь у міжнародній 
кампанії з фінансової 
обізнаності 
«Всесвітній тиждень 
грошей» (Global 
Money Week)
Сертифікат тренера 
фінансової 
грамотності за 
активну участь у 
міжнародній кампанії 
з фінансової 
обізнаності 
«Всесвітній тиждень 
грошей» (Global 
Money Week 2021), 
виданий 
департаментом 
комунікацій НБУ

Відповідність пунктам 
1, 3, 8, 9, 12, 14, 15 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності

Пп1. 
1. Матвійчук, Н., 
Коленда, Н., Стащук, 
О., Теслюк, С., & 
Сидорук, С. (2021). 
ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЮДЖЕТНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ 
ПРИРОДООХОРОНН
ОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УКРАЇНІ. Financial 
and Credit Activity 
Problems of Theory and 
Practice, 3(38), 465–
473. 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v3i38.237479



2. Матвійчук Н. М., 
Черчик Л. М., 
Коленда Н. В., 
Шульська Н. М. 
Стратегічні напрями 
модернізації 
житлового фонду як 
запорука енергетичної 
безпеки України. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2018. Том 1.  № 24.  С. 
443-450 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v1i24.128237 
(Web of Science)
3. Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А., 
Боричевська І. 
Банківські депозити 
та ОВДП як 
альтернативні об’єкти 
вкладення коштів. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
25. С. 306-314. DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2021-25-
60
4. Матвійчук Н. М. 
Методичні підходи до 
класифікації податків 
на нерухоме майно. 
Економіка і 
суспільство. 2017. Вип. 
№ 8. С. 15-21.
5. Матвійчук Н. М. 
Екологічне 
оподаткування як 
інструмент 
фінансування 
природоохоронних 
заходів держави. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2017. Вип. 
№ 15. С. 445-450.

Пп3. 
1. Матвійчук Н. М. 
Фінанси 
природокористування
: навч. посіб. Луцьк: 
Терен, 2019. 284 с. 
2. Матвійчук Н. М. 
Земельне 
оподаткування в 
Україні: сучасні 
тенденції та проблеми 
справляння / Н. М. 
Матвійчук // 
Актуальні проблеми 
прикладної економіки 
: [кол. моногр.] / за 
заг. ред. д-ра екон. 
наук, проф. О. М. 
Стрішенець. Луцьк : 
Вежа-Друк, 2017. С. 
35-51.

Пп4.
1. Проць Н. В., 
Матвійчук Н.В.  
Податковий 
менеджмент : 
конспект лекцій. 
Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 



Українки. 2022. 112 с. 
2. Проць Н. В., 
Матвійчук Н.М. 
Податковий 
менеджмент : 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять. 
Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 2022. 34 с. 
3. Стащук О. В., 
Матвійчук Н. М., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., Тоцька О. Л., 
Борисюк О. В., Івашко 
О. А., Теслюк С. А. 
Методичні 
рекомендації до 
проходження 
переддипломної 
практики з 
написанням випускної 
кваліфікаційної 
роботи. Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 2021. 54 с.

Пп8.
 Рецензент статей для 
видання «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії і 
практики» (2020 р.), 
що індексується у Web 
of Science та 
включений до 
переліку фахових 
видань України

Пп9. 
Експерт Експертної 
ради МОН з 
експертизи проектів 
наукових робіт, 
науково-технічних 
(експериментальних) 
розробок молодих 
вчених, секція 
«Економічні 
перетворення, 
демографічні зміни та 
добробут»

Пп 12.
1. Матвійчук Н.М. 
Удосконалення 
рентного регулювання 
природокористування 
в Україні. 
Перспективи розвитку 
економіки України: 
теорія, методологія, 
практика: матеріали 
XXIV Міжнар. наук.-
практ. конф., 22-23 
трав. 2019 р. Луцьк, 
2019. С. 14-16. 
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
16644
2. Матвійчук Н. М. 
Проблеми 
оподаткування 
депозитів в Україні. 
Актуальні проблеми 
природничих і 



гуманітарних наук: 
матеріали IV міжнар. 
наук.-практ. конф., 15 
груд. 2020 р. Луцьк, 
2020. С. 37-39.
3. Оподаткування 
доходів від депозитів в 
Україні: «за» і 
«проти» 
https://minfin.com.ua/
ua/2021/07/06/674636
97/?
fbclid=IwAR2hlNHV60
botoJd19hSIzTkbs-MY-
Dn3kCbbSkrKvewMP0
BxvvEX1stEsc
4. Звірко А. О., 
Матвійчук Н. М. 
Державні облігації як 
альтернатива 
банківському 
депозиту. 
Перспективи розвитку 
територій: теорія і 
практика: матеріали V 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
здобувачів вищої 
освіти і молодих 
учених, 18–19 листоп. 
2021 р. Харків, 2021. С. 
135-137.
5. Матвійчук Н.М. 
Економічні 
інструменти 
забезпечення 
енергетичної безпеки 
держави. Сучасні 
технології 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 4 
листоп. 2019 р. Луцьк, 
2019. С. 153-154.
6. Сидорук С. В., 
Матвійчук Н. М., 
Левчук А. О. 
Економічний аналіз 
діяльності  
Боратинської ОТГ. 
Децентралізація 
влади, проведення 
реформ в Україні. 
Сучасний стан та 
проблеми підготовки 
кадрів для об’єднаних 
територіальних 
громад: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції, 13-14 
груд. 2018 р. Рівне: 
НУВГП, 2018. С. 181-
182. 

Пп 14.
1.Член журі та 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт студентів за 
спеціальністю 
«Економіка» (2021)

2.Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 



групою (2016-2020 
рр.), з 2020 р. 
проблемна група 
«Актуальні питання 
банківської системи 
України»

Пп 15.
Участь у журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України” (2019 р.)

54358 Тригуб 
Галина 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Іноземної 
філології

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014650, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044522, 
виданий 

15.12.2015

27 ОК 3 Ділова 
комунікація 
іноземною 
мовою

Підвищення 
кваліфікації:
1. International 
scientific conference 
“Innovative projects 
and programs on 
psychology, pedagogy 
and education” . Riga, 
the Republic of 
Latvia.December 10-11, 
2021. 15 hours – 0,5 
ECTS credit 
(сертифікат PS-
102172-TTI dated 
11.12.2021)
2. Курси підвищення 
професійної 
компетентності 
науково- педагогічних 
працівників у сфері 
дистанційного 
навчання «Створення 
електронних курсів 
навчальних дисциплін 
у системі управління 
навчанням Moodle за 
спеціальностями» 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки.  30 годин. 
Сертифікат № №13 
від 09.02. 2022 (3 – 
«К/А»).
3. The 7thInternational 
scientific and Practical 
Conference “Modern 
Issues in Germanic and 
Romance Linguistics”. 
Рівне, 2022. 

Пп. 1, 3, 4,14, 19 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності
Пп.1
1.Tryhub, H., 
Mahdysiuk, L., 
Duchiminska, T., 
Kulchytska,A., 
&Zasiekina, L. Verbal 
Expression of 
Preparedness in 
Retirement Planning 
Interviews. East 
European Journal of 
Psycholinguistics. 
2020. 7(2). P. 191. 
https://doi.org/ 
10.29038/eejpl.2020.7.
2mah
Scopus
2. Tryhub H., Khnykina 



O., Hrytsiuk I., 
Mahdysiuk L. 
Psychological readiness 
of young people for 
early marriage: desires 
and reality. Youth Voice 
Journal. 
ISSN (online): 2016-
2969.
Scopus
3. Тригуб Г. 
В.,Хникіна О. О. 
Переваги та недоліки 
дистанційного 
навчання при 
вивченні іноземної 
мови (на базі 
немовних 
спеціальностей). 
Всеукраїнський 
науково-практичний 
журнал «директор 
школи, ліцею, 
гімназії». 
Спеціальний 
тематичний випуск 
«Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
освітнього простору». 
2018.№6. Кн.2. Том ІV  
(82). С. 325–335 
(«Google Scholar»)
4. Тригуб Г. В., 
Хникіна О. О. Основні 
принципи та труднощі 
запровадження 
інклюзивної освіти у 
вищих навчальних 
закладах України. 
Актуальні питання 
іноземної філології. 
2020.№ 13. С. 157–164.
5. Тригуб Г. В., 
Хникіна О. 
О.,Кирикилиця В. В. 
Наукова комунікація 
іноземною мовою як 
складова освітньої 
програми підготовки 
магістрів немовних 
спеціальностей.Актуал
ьні питання 
гуманітарних наук. 
2021. Вип.35. Том7. С. 
206–212.
 URL: 
http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/3
5_2021/part_7/36.pdf 
(дата звернення: 
10.12.2021).DOIhttps://
doi.org/10.24919/2308-
4863/35-7-34 (фахове, 
кат. Б)
6. Тригуб Г. В., Гончар 
К. Л., Хникіна О. О. 
Особливості методики 
викладання 
англійської мови 
студентам медичних 
спеціальностей з 
використанням 
автентичних 
матеріалів. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Сер. «Філологічна». 
2022. С. 66–71 («Index 



Copernicus 
International»). 

Пп. 3
1. Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів 
спеціальностей 
«Туризм» та 
«Готельно-ресторанна 
справа»: навч.-метод. 
посіб. /Тригуб Г. В. та 
ін. Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 160 с.
( власний внесок – 1.9 
авт. арк.)
2. Тригуб Г. В., Гончар 
К. Л., Хникіна О. О. 
English for Business 
Communication 
(Ділова комунікація 
англійською мовою) : 
навч.-метод. посіб. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. 253c. (власний 
внесок – 2,1 авт. арк.)

Пп. 4
1. English for 
Geography Students = 
Англійська мова для 
студентів 
географічного 
факультету:навч.-
метод.посіб./ 
Кирикилиця В. 
В.,Онищенко І. А., 
Тригуб Г. В., Хникіна 
О. О. Луцьк : Вежа-
Друк, 2019. 92 с. 
(1,33др.арк.)
2. Academicwriting : 
навч.-метод. розробка 
/ Г. В. Тригуб та ін. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2021. 72 с. (0,79 
др.арк.)
3. English for Medical 
Students (Англійська 
мова для студентів 
медичних 
спеціальностей): 
навч.- метод. розроб. / 
Г. В. Тригуб, К.Л. 
Гончар, О. О. Хникіна. 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2022. 224 с. (3,13 
др.арк.)
4. Іноземна мова 
(англійська) за 
професійним 
спрямуванням : 
силабус нормативної 
навчальної 
дисципліни. URL:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
19714

Пп.14
Проблемна група 
«Фармацевтична 
англомовна лексика 
та особливості її 
перекладу» (з вересня 
2022р.) (10 студентів)

Пп.19
Член Всеукраїнської 
Асоціації з мовного 



тестування та 
оцінювання 
(ВУАМТО) з 15 червня 
2021р. дотепер
Член громадської 
організації «Асоціація 
викладачів 
англійської мови 
«ТІСОЛ-Україна» 
(TESOL-Ukraine) з 
січня 2022 р. дотепер

45580 Борисюк 
Олена 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061082, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040440, 
виданий 

22.12.2014

13 ОК 8 
Страховий 
менеджмент

Стажування:
Вища школа 
економіки у Стальовій 
Волі, Польща, 
кафедра фінансів 
(2018).
(Certyfikat 30.07.2018 
r)

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 3, 4, 8, 10, 12 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

Пп. 1.
1.Stashchuk O.V., 
Perevozniuk V.V., 
Borysiuk O.V. 
Methodical approach to 
the integral assessment 
of financial of 
machinebulding 
corporations.  Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice. v. 3, n. 30, p. 
157-164, sep. 2019. 
(Web of Science ).
2. Stashchuk O., 
Borysyuk O., Datsyuk-
Tomchuk M. The 
problems of the 
domestic reinsurance 
development in 
conditions of financial 
instability. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії і 
практики. 2021. № 3 
(38). С.154-161 (Web of 
Sience).
3.Karlin М., Stashchuk 
O., Borysiuk О. 
Financial aspects of 
taking into account of 
new economic risks in 
the activity of 
enterprises. Financial 
and Credit Activity: 
Problems of Theory and 
Practice. 2021, 4(39), 
376–386. (Web of 
Sience).
4.Борисюк О. В., 
Дацюк-Томчук М. Б. 
Проблеми розвитку 
страхування життя в 
умовах нестабільного 
фінансового 
середовища. 
Економічний часопис 



СНУ імені Лесі 
Українки. Випуск Том 
1 № 17, 2019. с. 100-
106.  
5.Борисюк О.В. 
Дистрибуція 
страхових продуктів 
як важливий елемент 
страхового 
менеджменту. 
Економічний часопис 
СНУ імені Лесі 
Українки. Випуск 
№2(14), 2018р. С.131-
137.  
6.Борисюк О. В. 
Андеррайтинг як 
фактор забезпечення 
фінансової стійкості 
страховиків та 
важливий елемент 
страхового 
менеджменту. 
Економіка та 
суспільство. Випуск 
№20 / 2019 с. 604-
609.

Пп. 3. 
1. 1. Борисюк О.В. 
Фінансовий ринок. 
Фінанси України: 
навч. посібник / 
Карлін М. І., Івашко 
О. А.,  Проць Н. В. 
Київ: «Кондор», 2018. 
с.258-283. (1,6 ум. 
друк.арк.)
2. 2. Борисюк О.В. 
Страхування і 
страховий ринок. 
Фінанси України: 
навч. посібник / 
Карлін М. І., Івашко 
О. А.,  Проць Н. В. 
Київ: «Кондор», 2018. 
с. 285- - 302. (1,5 ум. 
друк.арк.)
3. 3. Борисюк О.В. 
Стратегії 
забезпечення безпеки 
вітчизняних 
страховиків на 
регіональному рівні. 
Механізми управління 
соціоекологоекономіч
ною безпекою регіону: 
колективна 
монографія / Л. М. 
Черчик, Н. В. Коленда 
та ін. Луцьк: Терен, 
2019. с. 138-153. (1,5 
ум. друк.арк.).
4. 

Пп. 4
1.Борисюк О.В.  
Фінансові потоки 
страхового ринку: 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021. 32 с.
2.Борисюк О.В. 
Страховий 
менеджмент : 
методичні 
рекомендації до 



самостійної роботи. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки,  2021. 34 с.
3.Борисюк О.В. 
Страховий 
менеджмент : 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки,   2021. 36 с. 
4.Борисюк О.В. 
Страховий 
менеджмент : 
конспект лекцій. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки,  2021. 104 с. 
5.Карлін М. І., Проць 
Н. В., Цимбалюк І. О., 
Борисюк О. В. 
Кліматичні фінанси : 
конспект лекцій. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021.  94с. 

Пп.. 8 
1.Член редакційної 
колегії фахового 
видання України 
«Humanitas» 
віднесеного до 
категорії Б (з 2021-до 
сьогодні). 
http://journals.vnu.voly
n.ua/index.php/human
itas/editorial; 
(категорія «Б», Index 
Copernicus)
2. Рецензент статей 
для видання 
«Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії і практики» 
(2020 р.), що 
індексується у Web of 
Science та включений 
до переліку фахових 
видань України
Пп.. 10
1.Участь у 
європейському гранді 
з енергозбереження 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (2018 
р.).
2. 2017-2019 рр. - 
науковий 
співробітник 
фундаментального 
дослідження, що 
виконувалося за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету 
«Управління 
соціоекологоекономіч
ною безпекою» (ДР 
0117U002302)

Пп. 12
1.Борисюк О.В. 



Трансформація 
фінансового 
маркетингу в умовах 
цифрової економіки. 
Державна фінансова 
політика України в 
умовах євроінтеграції: 
погляди науковців та 
практиків: зб. тез 
наук. доп. за 
матеріалами IІ Всеукр. 
наук.- практ. конф., м. 
Львів, 18 лютого 2021 
р. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. 
с.163-165.
2.Борисюк О.В. 
Інструменти і 
переваги цифрового 
маркетингу в 
неоіндустріальному 
суспільстві. 
Соціально-
компетентне 
управління 
корпораціями в 
умовах поведінкової 
економіки: [матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (18 лютого 2021 
р.)] / відп. ред. О.М. 
Павлова, К. В. Павлов, 
Л. В. Шостак, А. М. 
Лялюк. Луцьк, 2021.  
с.30-32. 
3.Борисюк О.В. 
Перспективи 
виколристання 
стейблкоїнів на 
фінансовому 
ринку.Сучаcні гроші, 
банківські послуги та 
фінансові інновації в 
цифровій економіці: 
матеріали наук.-
практ. інтерн. конф. 
студ. аспір. і молод. 
Вчених. Дніпро: 
Середняк Т. К., 2021, 
с.20-21.
4. Марія Дацюк-
Томчук, Олена 
Борисюк Проблеми 
розвитку страхового 
ринку України. 
Актуальні проблеми 
сучасної освіти та 
науки в контексті 
євроінтеграційного 
поступу : матеріали 
доп. учасн. VIІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Луцьк, 20 
трав. 2021 р.) / 
упоряд.: О. І. Бундак, 
Т. Й. Жалко. Н. Г. 
Конон. Луцьк: ЛІРоЛ, 
2021. с. 169-173.
5. Борисюк О.В. 
Проблеми розвитку 
інжинірингових 
послуг. Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі: матеріали VIІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції., м. Київ, 
20-21 квітня 2022 р. / 
М-во освіти і науки 
України; Київ. нац. ун-



т культури і мистецтв. 
Київ : Видавничий 
центр КНУКіМ, 2022. 
Ч.2.  с.10-11.
6. Борисюк О.В. Кібер-
ризики та їх 
страхування в 
сучасних умовах. 
Трансформація 
національної, 
закордонної моделей 
економічного 
розвитку та 
законодавства в 
умовах воєнного часу: 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції ВНУ ім. 
Лесі Українки, (27-29 
червня 2022 року), м. 
Луцьк: СПД Гадяк 
Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
"Волиньполіграф", 
2022. с.159-161.

47064 Рейкін 
Віталій 
Самсонович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 009585, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058295, 
виданий 

10.03.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037856, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

професора AП 
003841, 
виданий 

07.04.2022

13 ОК 2 
Мотивування 
та лідерство

Стажування:
01.10.2021 – 01.12.2021 
р.
Університет Марії 
Кюрі Склодовської 
(UMCS, Poland)
Сертифікат «Educacja i 
nauka bez granic» № 
0346/12 від  01.12.2021
Підвищення 
кваліфікації:
01.10.2016 р. – 
31.03.2017 р.,
Луцький 
національний 
технічний університет 
(кафедра фінансів) 
Сертифікат № 122, 
31.03.2017 р.

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
14, 20 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності

Пп. 1.

1. Reikin V. Capitals 
Amnesty: International 
Experience and 
Deshadowing Prospects 
for Ukraine. Наук. 
журнал “Економічний 
часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки”. 2018. 
№ 3. С. 7-15.
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/echcenu_2018_3_
3
2. Рейкін В. С. 
Формування бізнес-



стратегії транспортно-
експедиторської 
компанії в контексті 
маркетингу. Наук. 
журнал «Економіка. 
Фінанси. Право». 
2018. №3/1. C. 23-26. 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ecfipr_2018_3(1)_
_8
3. Рейкін В. С., Макара 
О. В. Консалтинг в 
Україні: оцінка стану 
та тенденції розвитку. 
Наук. журнал 
«Інфраструктура 
ринку». 2020. № 39. 
С. 97-101. 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/202
0/39_2020_ukr/18.pdf
4. Рейкін В. С. 
Research Methodology 
in Economics. Наук. 
журнал «Економіка. 
Фінанси. Право». 
2020. № 12/3. C. 5-9. 
http://efp.in.ua/uk/jou
rnal-article/561
5. Reikin V. Financial 
and Economic Aspects 
of Professional Football 
Industry: Trends 
Analysis and 
Development 
Prospects. Зб. наук. 
праць «Financial and 
Credit Activities: 
Problems of Theory and 
Practice». 2021. № 1. C. 
471-480. (WOS)
DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v1i36.228089
6. Reikin V., Voitovych 
S., Danyliuk T., 
Dedeliuk K., Lorvi I. 
Neuromarketing as 
Interdisciplinary Area: 
Theoretical and 
Methodological 
Analysis. Наук. журнал 
«Studies of Applied 
Economics» (Іспанія). 
Volume 39-6, July 
2021. P. 51-64. 
DOI: 
https://doi.org/10.2511
5/eea.v39i6.5164. 
(Scopus).
7. Рейкін В. С., Більо І. 
Теоретичний аналіз 
професійної 
футбольної індустрії: 
економічний підхід. 
Наук. журнал 
«Економіка та 
суспільство». 2022. № 
35. DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2022-35-
8

Пп. 4
1. Рейкін В. С. Фінанси, 
гроші та кредит: 
тестові завдання. 
Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2018. 51 с.
2. Рейкін В. С. Сучасні 
тенденції в розвитку 



фінансів та кредиту: 
конспект лекцій. 
Луцьк : СНУ ім. Лесі 
Українки, 2018. 60 с.
3. Рейкін В. С. 
Фінансово-
інвестиційний 
консалтинг : конспект 
лекцій. Луцьк : СНУ 
ім. Лесі Українки, 
2020. 66 с.
4. Рейкін В. С. 
Фінансово-
інвестиційний 
консалтинг : тестові 
завдання. Луцьк : СНУ 
ім. Лесі Українки, 
2020. 25 с.
5. Рейкін В. С. Основи 
наукових досліджень : 
конспект лекцій. 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2021. 111 с.
6. Рейкін В. С. 
Стратегічний аналіз: 
методичні вказівки до 
практичних занять. 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2021. 56 с.
7. Рейкін В. С. 
Стратегічний аналіз. 
Конспект лекцій для 
студентів 
спеціальності 
«Менеджмент». Луцьк 
: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 115 с.
8. Рейкін В. С. 
Соціальний 
менеджмент. 
Конспект лекцій для 
студентів 
спеціальності 
«Менеджмент». Луцьк 
: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 129 с.
9. Рейкін В. С. 
Мотивування та 
лідерство. Конспект 
лекцій для студентів 1 
курсу підготовки 
магістра 
спеціальностей 051 
Економіка, 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування, 
073 Менеджмент, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність. Луцьк : 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 89 с.
10. Рейкін В. С. 
Мотивування та 
лідерство : методичні 
вказівки до 
практичних занять 
для студентів 1 курсу 
підготовки магістра 
спеціальностей 051 
Економіка, 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування, 
073 Менеджмент, 076 
Підприємництво, 



торгівля та біржова 
діяльність. Луцьк : 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 46 с.
Пп. 5
Захист дисертації 
«Детінізація 
національної 
економіки в умовах 
невизначеності» на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством. ЛТЕУ, 
2019 р. Диплом ДД № 
009585 від 
26.02.2020.

Пп. 7
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 32.051.06 ВНУ 
імені Лесі Українки

Пп. 8
Співвиконавець 
держбюджетної теми 
«Управління 
соціоекологоекономіч
ною безпекою» 
(державний 
реєстраційний номер 
0117U002302), 
01.2017–12.2018 рр

Пп. 10
Співвиконавець 
міжнародного 
наукового проекту 
«Вища освіта 
України»: 
енергоефективний 
компонент, 12-
31.03.2018 р.

Пп. 12
1. Рейкін В. С. Нечітке 
моделювання рівня 
тінізації економіки 
України. МНПК 
«Теорія та практика 
менеджменту 
безпеки». Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2018. 16 
травня. С. 139-140.
2. Рейкін В. С. 
Амністія капіталів як 
важіль детінізації 
економіки: 
міжнародний досвід. 
МНПК «Перспективи 
розвитку економіки 
України: теорія, 
методологія, 
практика». Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2018. 23-24 
травня. С. 82-84.
3. Рейкін В. С. Податок 
на виведений капітал: 



міжнародний досвід 
та перспективи для 
України. МНПК 
«Актуальні питання 
економіки, обліку, 
фінансів та права в 
Україні та світі». 
Полтава: Центр 
фінансово-
економічних 
досліджень, 2019. 30 
березня. C. 52-53.
4. Рейкін В. С. 
Корупція та її 
специфіка в 
економічних 
системах. МНПК 
“Перспективи 
розвитку економіки 
України: теорія, 
методологія, 
практика”. Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2019. 22-23 
травня. C. 82-84.
5. Рейкін В. С. 
Фінансовий 
консалтинг в Україні: 
особливості розвитку. 
МНПК “Перспективи 
розвитку економіки 
України: теорія, 
методологія, 
практика”. Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2020. 27-28 
травня. C. 72-73.
6. Рейкін В. С. 
Формування 
інтегрованої стратегії 
управління 
підприємством. 
МНПК “Молода наука 
Волині: пріоритети та 
перспективи 
досліджень”. Луцьк: 
Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2021. 12-13 
травня. C. 151-153.
7. Рейкін В., Крет М. 
Логістична система 
«Kanban» як чинник 
конкурентоспроможн
ості. МНПК «Сучасні 
технології 
менеджменту». 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2021. 23 
листопада.
8. Рейкін В., Більо І. 
Професійний футбол в 
контексті економічної 
науки: стан та 
перспективи. МНІК 
«Інформаційне 
суспільство: 
технологічні, 
економічні та технічні 
аспекти становлення». 
Тернопіль: 
Західноукраїнський 
національний 
університет, 2022. 8 



лютого (випуск 65). С. 
48-50.
9. Рейкін В., Антіпова 
М. Сучасні методи 
оцінювання рівня 
конкурентоспроможн
ості підприємств. XVI 
МНПК «Молода наука 
Волині: пріоритети та 
перспективи 
досліджень». Луцьк: 
Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2022. 17 
травня. С. 156-157.
10. Рейкін В. 
Особливості 
харизматичного 
лідерства. XVI МНПК 
«Теорія та практика 
менеджменту». 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет ім. Лесі 
Українки, 2022. 24-26 
травня. С. 360-364.

Пп. 14
Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Економіка». ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2021 р.

Пп.20
01.08.2004 р. – 
01.09.2015 р. : 
економіст ПП «Трек-
Захід». 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 11 
років.

152732 Теслюк 
Софія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 
кредит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050611, 

виданий 
05.03.2019, 

Атестат 
доцента AД 

008337, 
виданий 

27.09.2021

8 ОК 9 Цифрові 
фінанси

Стажування: 
1. Базовий курс 
«Цифрові гроші» на 
Національній онлайн-
платформі з цифрової 
грамотності, 0,1 
кредит ECTS 21 
лютого 2022 року 
2. Базовий курс 
«Дружні цифрові 
фінанси» на 
Національній онлайн-
платформі з цифрової 
грамотності, 0,2 
кредити ECTS, 19 
травня 2022 року 
3. Internatoinal 
advanced trainimg 
(Webinar) on the topic: 
«Using opportunities of 
cloud services in online 
training with the use of 
Microsoft Teams and 
Office 365 plarforms”, 
Instytut Badawczo-
Rozwojowy Lubelskiego 
Parku, Lublin Republic 
of Poland, 1-8 
листопада 2021 року 
(45 год) 1,5 кредити 
ECTS, ES№ 8456/2021 
від 07.11.2021 
4. Міжнародне 



стажування на 
кафедрі Польсько-
Українських студій 
Ягеллонського 
Університету в 
м.Краків, ГО 
«Соборність» 12 
червня-18 липня 2021 
року, (180 год) 6 
кредитів ECTS. 
Сертифікат SZFL-
000529

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності Пп. 1, 4, 
5, 12, 14, 19 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності 

Пп. 1 
1. 1.Yehorycheva S., 
Khutorna М., Rudenko 
M., Vovchenko O., 
Tesliuk S., Gariaga L. 
The development of 
methodology of banks 
financial stability 
assessment by 
taxonometric method. 
Financial and Kredit 
Activities: Problems of 
Theory and Practice. 
2022. No 1 (42). P. 13-
25. URL: 
https://fkd.net.ua/inde
x.php/fkd/article/view/
3650/3456 (Web of 
Science)
2.Теслюк С., 
Матвійчук Н., Демчук, 
Н. (2022). 
Краудфандинг як 
сучасний спосіб 
фінансування:
проблеми та 
перспективи його 
розвитку в Україні. 
Економіка та 
суспільство, 2022. № 
37. 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2022-37-
16 
3. Теслюк С., 
Матвійчук Н., Деркач 
О., Корх Н. Необанки: 
сутність та 
перспективи розвитку 
в Україні. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2021. 
№ 3 (27). С. 61-71. 
https://doi.org/10.2903
8/2786-4618-2021-03-
61-71 
4. Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Основні 
тенденції розвитку 
банківських інновацій 
в Україні. 
Економічний часопис 



Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Випуск 
Том 1 № 25, 2021. с. 
79-87. 
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2021-01-
79-87 4. 
5. Стащук О., Теслюк 
С., Кузьмич І. (2022). 
ПЕРСПЕКТИВИ 
ВИКОРИСТАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЇ 
БЛОКЧЕЙН У 
ФІНАНСОВОМУ 
СЕКТОРІ. Економіка 
та суспільство , (40). 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/156 
6. Єлісєєва, Л., & 
Теслюк, С. (2022). 
КРАУДФАНДИНГ ЯК 
ЕКОНОМІЧНА 
ФОРМА 
ФАНДРЕЙЗИНГУ В 
УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-
МЕРЕЖЕВОЇ 
ЕКОНОМІКИ. 
Цифрова економіка та 
економічна безпека, 
(1(01) /), 87-91. 
https://doi.org/10.3278
2/dees.1-14 

Пп. 4 
1. Проць Н.В., Теслюк 
С.А., Стащук О.В., 
Карлін М.І., 
Матвійчук Н.М., 
Борисюк О.В., Івашко 
О.А. Методичні 
вказівки для 
проходження 
навчальної практики з 
основ фінансів, 
банківської справи та 
страхування. Луцьк: 
ВНУ імені Лесі 
Українки, 2022. 29 с. 
2.Теслюк С.А. 
Фандрайзинг та 
реалізація проєктів: 
методичні вказівки до 
практичних занять та 
виконання 
самостійної роботи 
(електронне видання). 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 52с. 
3. Теслюк С.А. 
Фандрайзинг та 
реалізація проєктів: 
конспект лекцій 
(електронне видання). 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 102 с. 
4. Теслюк С.А. 
Цифрові фінанси: 
методичні вказівки до 
практичних занять та 
виконання 
самостійної роботи 
(електронне видання). 



Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 40 с. 
5. Теслюк С.А. 
Цифрові фінанси: 
конспект лекцій 
(електронне видання). 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2022. 98 с. 

Пп. 5 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук, 
спеціальність 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит. Тема 
дисертації: «Фінансові 
ресурси недержавних 
пенсійних фондів в 
Україні», 2018. 

Пп. 12
1.Теслюк С.А., 
Строчик К.Ю. 
Екологічні аспекти 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності 
бізнесу. Управління 
ресурсним 
забезпеченням 
господарської 
діяльності 
підприємств 
реального сектору 
економіки : матеріали 
VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
з міжнародною 
участю. 17 листопада 
2021 р. Полтава : 
ПДАУ. 2021. С.170-171.  
2.Теслюк С.А., 
Дмитрук І.Я. 
Криптовалюта: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку 
в Україні та світі. 
Наукові дослідження 
молоді з проблем 
європейської 
інтеграції: збірник тез 
доповідей ХI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів]. 
Харків : ХНУ імені В. 
Н. Каразіна. 2022. 
С.73-75. 3.Теслюк С.А. 
Фандрейзинг в 
Україні в умовах 
війни. ХVІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Молода 
наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи 
досліджень». 17 
травня 2022 р. С.299-
301. 
4.Теслюк С.А. Роль 
бюро економічної 
безпеки у здійсненні 



державою 
фінансового 
контролю. XIX 
Міжнародна науково-
практична 
конференція молодих 
вчених «Економічний 
і соціальний розвиток 
України в ХХІ 
столітті: національна 
візія та виклики 
глобалізації», 
Тернопіль, ЗУНУ. 13 
травня 2022 року. 
5.Теслюк С.А., Демчук 
Н.В. Цифрова 
модернізація 
економіки України в 
Умовах війни. 
Міжнародна 
благодійна 
конференція 
«Together unated: 
науковці проти війни”. 
20 травня 2022 року, 
С.110-114. 
Пп. 14 
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Сучасні тенденції в 
розвитку фінансів та 
кредиту»
Пп. 19 
Член ГО «Федерація 
аудиторів, бухгалтерів 
та фінансистів АПК 
України»

45580 Борисюк 
Олена 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 
Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061082, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

040440, 
виданий 

22.12.2014

13 ОК 4 
Професійна 
етика 
фінансиста

Стажування:
Вища школа 
економіки у Стальовій 
Волі, Польща, 
кафедра фінансів 
(2018).
(Certyfikat 30.07.2018 
r)

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 3, 4, 8, 10, 12 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

Пп. 1.
1.Stashchuk O.V., 
Perevozniuk V.V., 
Borysiuk O.V. 
Methodical approach to 
the integral assessment 
of financial of 
machinebulding 
corporations.  Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice. v. 3, n. 30, p. 
157-164, sep. 2019. 
(Web of Science ).
2. Stashchuk O., 
Borysyuk O., Datsyuk-
Tomchuk M. The 
problems of the 
domestic reinsurance 
development in 



conditions of financial 
instability. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії і 
практики. 2021. № 3 
(38). С.154-161 (Web of 
Sience).
3. Борисюк О.В., 
Дацюк-Томчук М.Б. 
Професійна етика 
фінансиста в умовах 
розвитку цифрових 
технологій. Економіка 
та суспільство. 2022. 
№ 41. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
umal/artide/view/1589.
DOI: 10.32782/2524-
0072/2022-41-61.
4. Стащук О.В., 
Борисюк О.В., 
Шматковська Т.О. 
Роль банківських 
інновацій на 
фінансовому ринку в 
умовах глобального 
фінансово простору. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. №4 
(24). 2020. С.71-79.
5. Борисюк О.В., 
Шматковська Т.О. 
Дацюк-Томчук М.Б. 
Переваги і недоліки 
використання 
стейблкоїнів як 
інструменту 
зменшення 
волатильності 
криптовалют на 
фінансовому ринку. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Том 1. 
№25. 2021. С.69-78.
6. Борисюк О. В., 
Дацюк-Томчук М. Б., 
Звірко А. О., Демчук І. 
В. Роль недержавних 
пенсійних фондів у 
забезпечення 
соціально-
економічного 
розвитку України. 
Modern Economics. № 
32 (2022). С.16-23.

Пп. 3. 
1. 1. Борисюк О.В. 
Фінансовий ринок. 
Фінанси України: 
навч. посібник / 
Карлін М. І., Івашко 
О. А.,  Проць Н. В. 
Київ: «Кондор», 2018. 
с.258-283. (1,6 ум. 
друк.арк.)
2. 2. Борисюк О.В. 
Страхування і 
страховий ринок. 
Фінанси України: 
навч. посібник / 
Карлін М. І., Івашко 
О. А.,  Проць Н. В. 
Київ: «Кондор», 2018. 



с. 285- - 302. (1,5 ум. 
друк.арк.)
3. 3. Борисюк О.В. 
Стратегії 
забезпечення безпеки 
вітчизняних 
страховиків на 
регіональному рівні. 
Механізми управління 
соціоекологоекономіч
ною безпекою регіону: 
колективна 
монографія / Л. М. 
Черчик, Н. В. Коленда 
та ін. Луцьк: Терен, 
2019. с. 138-153. (1,5 
ум. друк.арк.).

Пп. 4
1. Борисюк О.В.  
Фінансові потоки 
страхового ринку: 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021. 32 с.
2. Борисюк О.В. 
Страховий 
менеджмент : 
методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки,  2021. 34 с.
3. Борисюк О.В. 
Страховий 
менеджмент : 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки,   2021. 36 с. 
4. Борисюк О.В. 
Страховий 
менеджмент : 
конспект лекцій. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки,  2021. 104 с. 
5. Карлін М. І., Проць 
Н. В., Цимбалюк І. О., 
Борисюк О. В. 
Кліматичні фінанси : 
конспект лекцій. 
Луцьк: Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 2021.  94с. 

Пп.. 8 
1.Член редакційної 
колегії фахового 
видання України 
«Humanitas» 
віднесеного до 
категорії Б (з 2021-до 
сьогодні). 
http://journals.vnu.voly
n.ua/index.php/human
itas/editorial; 
(категорія «Б», Index 
Copernicus)
2. Рецензент статей 



для видання 
«Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії і практики» 
(2020 р.), що 
індексується у Web of 
Science та включений 
до переліку фахових 
видань України

Пп. 10
1. Участь у 
європейському гранді 
з енергозбереження 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки (2018 
р.).
2017-2019 рр. - 
науковий 
співробітник 
фундаментального 
дослідження, що 
виконувалося за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету 
«Управління 
соціоекологоекономіч
ною безпекою» (ДР 
0117U002302

Пункт 12
1. Борисюк О.В. 
Трансформація 
фінансового 
маркетингу в умовах 
цифрової економіки. 
Державна фінансова 
політика України в 
умовах євроінтеграції: 
погляди науковців та 
практиків: зб. тез 
наук. доп. за 
матеріалами IІ Всеукр. 
наук.- практ. конф., м. 
Львів, 18 лютого 2021 
р. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2021. 
с.163-165.
2. Борисюк О.В. 
Інструменти і 
переваги цифрового 
маркетингу в 
неоіндустріальному 
суспільстві. 
Соціально-
компетентне 
управління 
корпораціями в 
умовах поведінкової 
економіки: [матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (18 лютого 2021 
р.)] / відп. ред. О.М. 
Павлова, К. В. Павлов, 
Л. В. Шостак, А. М. 
Лялюк. Луцьк, 2021.  
с.30-32. 
3. Борисюк О.В. 
Перспективи 
виколристання 
стейблкоїнів на 
фінансовому 
ринку.Сучаcні гроші, 
банківські послуги та 
фінансові інновації в 
цифровій економіці: 
матеріали наук.-
практ. інтерн. конф. 



студ. аспір. і молод. 
Вчених. Дніпро: 
Середняк Т. К., 2021, 
с.20-21.
4. Марія Дацюк-
Томчук, Олена 
Борисюк Проблеми 
розвитку страхового 
ринку України. 
Актуальні проблеми 
сучасної освіти та 
науки в контексті 
євроінтеграційного 
поступу : матеріали 
доп. учасн. VIІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Луцьк, 20 
трав. 2021 р.) / 
упоряд.: О. І. Бундак, 
Т. Й. Жалко. Н. Г. 
Конон. Луцьк: ЛІРоЛ, 
2021. с. 169-173.
5. Борисюк О.В. 
Проблеми розвитку 
інжинірингових 
послуг. Інформаційні 
технології в культурі, 
мистецтві, освіті, 
науці, економіці та 
бізнесі: матеріали VIІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції., м. Київ, 
20-21 квітня 2022 р. / 
М-во освіти і науки 
України; Київ. нац. ун-
т культури і мистецтв. 
Київ : Видавничий 
центр КНУКіМ, 2022. 
Ч.2.  с.10-11.
6. Борисюк О.В. Кібер-
ризики та їх 
страхування в 
сучасних умовах. 
Трансформація 
національної, 
закордонної моделей 
економічного 
розвитку та 
законодавства в 
умовах воєнного часу: 
матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції ВНУ ім. 
Лесі Українки, (27-29 
червня 2022 року), м. 
Луцьк: СПД Гадяк 
Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
"Волиньполіграф", 
2022. с.159-161.

174447 Павлова 
Олена 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри - 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
спеціаліста, 

Тернопільська 
академія 

народного 
господарства, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050103 

Міжнародна 
економіка, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000330, 

виданий 
22.12.2011, 

19 ОК 1 
Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень та 
захист 
інтелектуально
ї власності

Стажування:
1. 08.06.2022-
08.09.2022рр. 
Тримісячне 
міжнародне наукове 
стажування в Тайвані 
(м. Тайбей). Інститут 
економіки в Академії 
Сініка.
2. 01.10.2021-
01.04.2022 рр. 
Піврічне стажування 
тривалістю 180/6 
годин/кредитів. 
Івано-Франківський 
національний 
технічний університет 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 022169, 
виданий 

11.02.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019197, 

виданий 
18.04.2008, 

Атестат 
професора 

12ПP 008746, 
виданий 

04.07.2013

нафти і газу. 
Сертифікат № НВ-22-
176. Реєстраційний 
номер 22-000176.

Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Трансформація 
національної та 
регіональної моделей 
економічного 
розвитку та 
законодавства в 
умовах глобальних 
викликів». 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки; кафедра 
економіки та 
природокористування
. 4.06.2021-8.06.2021. 
(0.75 credit, ECTS).
2. 31.05.2021-
13.06.2021рр. 
Підвищення 
кваліфікації 
«Інформаційні 
технології в науці та 
освіті» СНУ ім. Л. 
Українки. СНУ ім. Л. 
Українки.
Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
11, 14, 19 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності

Пп 1.
1.Pavlov Kostiantyn, 
Pavlova Olena, Haliant 
Sergiy, Perevozova 
Iryna, Shostak 
Liudmyla, Begun 
Svitlana, Bortnik 
Svitlana. Determination 
Of The Level Of 
Innovative Activity Of 
Gas Distribution 
Enterprises Of The 
Western Region Of 
Ukraine. AD ALTA: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research. 2022. 
Volume 12, Issue 01. pp 
130-134. DOI: 
http://www.doi.org/10.
33543/1201. URL: 
http://www.magnanimi
tas.cz/ADALTA/1201/p
apers/A_pavlov.pdf 
WoS
2.Pavlova, O., Pavlov, 
K., Panukhnyk, O., 
Ilyin, L., Apostolyuk, 
O., Popadynets, N. 
(2022). Innovative 



Approaches to 
Determining the 
Monopolitisation Level 
of Regional Primary 
Residential Real Estate 
Markets of Ukraine. In: 
Elhoseny, M., Yuan, X., 
Krit, Sd. (eds) 
Distributed Sensing and 
Intelligent Systems. 
Studies in Distributed 
Intelligence . Springer, 
Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-64258-
7_33. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-64258-7_33
3.Wołowiec, T., 
Pavlov,K., Pavlova, O., 
& Zaichuk, K. (2022). 
TOURIST SERVICES 
OF THE WESTERN 
REGION OF 
UKRAINE: RATING 
AND ANALYSIS. 
ECONOMICS - 
INNOVATIVE AND 
RESEARCH JOURNAL, 
10(1), 181–196. 
https://doi.org/10.2478
/eoik-2022-0007.
4.Alina Yakymchuk, 
Oleksandr Halachenko, 
Inna Irtyshcheva, 
Mariana Popyk, 
Viktoriya Bondarenko, 
Liliya Kondratska, 
Kostiantyn Pavlov, 
Olena Pavlova, Tymur 
Ishcheikin, Yanina 
Barybina, Iryna 
Hryhoruk, Nazariy 
Popadynets. Ways of 
Improving 
Management System of 
a Tourism Industry 
Development. Applied 
Human Factors and 
Ergonomics 
International. Human 
Interaction & Emerging 
Technologies (IHIET-
AI 2022). Artificial 
Intelligence & Future 
Applications. 
https://openaccess.cms
-
conferences.org/#/publ
ications/book/978-1-
7923-8989-
4/article/978-1-7923-
8989-4_12. Scopus
5.Yelisieieva L., Pavlova 
O., Kolosok A., Suriak 
A., Strilchuk R., 
Safarova A., Kozak S. 
Electric vehicle in the 
national economy (on 
the materials of 
presrelizes). AD ALTA. 
2021. Volume 11. Issue 
1. Special Issue XVIIІ. 
pp. 149-154. WoS
6.Pavlova, O., Pavlov, 
K., Horal, L., Novosad, 
O., Korol, S., 
Perevozova, I., 
Obelnytska, K., Daliak, 
N., Protsyshyn, O & 



Popadynet, N. (2021). 
Integral estimation of 
the competitiveness 
level of the western 
Ukrainian gas 
distribution 
companies.Accounting, 
7(5), 1073-1084. DOI: 
10.5267/j.ac.2021.3.001.
http://www.growingsci
ence.com/ac/online.ht
ml. SCOPUS
7.Pavlov, K., Pavlova, O. 
et al. (2021) Economic 
Diagnostics and 
Management of Eco-
Innovations: 
Conceptual Model of 
Taxonomic Analysis. In: 
Russo D., Ahram T., 
Karwowski W., Di 
Bucchianico G., Taiar 
R. (eds) Intelligent 
Human Systems 
Integration 2021. IHSI 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, vol 1322. 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68017-
6_84. SCOPUS

Пп. 2
Патент на корисну 
модель № 94619 
«Енергоощадна 
теплиця» видано 
відповідно до Закону 
України «Про охорону 
прав на винаходи і 
корисні моделі». 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 25.11. 
2014 р.
Патент на корисну 
модель № 102685 
«Підставка для 
рослин» видано 
відповідно до Закону 
України «Про охорону 
прав на винаходи і 
корисні моделі». 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 10.11. 
2015 р.
Патент на корисну 
модель № 108783 
«Пірамідальна 
розкладна теплиця» 
видано відповідно до 
Закону України «Про 
охорону прав на 
винаходи і корисні 
моделі». 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 25.07. 
2016 р.
Патент на корисну 
модель № 108593 
«Теплиця на сонячних 
панелях» видано 
відповідно до Закону 
України «Про охорону 
прав на винаходи і 



корисні моделі». 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 25.07. 
2016 р.
Патент на корисну 
модель № 110978, 
МПК А91G 9/14 
(2016.01) А91G 9/24 
(2016.01) Е04Н 5/08 
«Комплекс теплиць з 
рідким підігрівом» 
видано відповідно до 
Закону України «Про 
охорону прав на 
винаходи і корисні 
моделі». 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 
25.10.2016 р.
Патент на корисну 
модель № 117977, 
«Віконний блок із 
сонячною панеллю» 
видано відповідно до 
Закону України «Про 
охорону прав на 
винаходи і корисні 
моделі». 
Зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
корисні моделі 
10.07.2017 р.
Авторські свідоцтва
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №91461. Від 
09.08.2019. 
Монографія «Товарна 
форма організації 
суспільного 
виробництва в умовах 
розвитку національної 
економіки України 
(другої половини XVII 
-кінця XVIII ст.)». 
Автор(и): Павлова 
Олена Миколаївна.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №91463. Від 
09.08.2019. 
Монографія 
«Формування та 
регулювання 
конкурентних 
відносин на 
регіональних ринках 
житла України». 
Автор(и): Павлов 
Костянтин 
Володимирович, 
Павлова Олена 
Миколаївна. Твір 
оприлюднено. 
Опублікування: 
Павлов К.В., Павлова 
О.М. Формування та 
регулювання 
конкурентних 
відносин на 
регіональних ринках 
житла України : 
монографія / К.В. 
Павлов, О.М. 



Павлова,. - Луцьк : 
видавництво «Терен», 
2019. - 542 с.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №91460. Від 
09.08.2019. 
Монографія «Просте 
товарне виробництво і 
зародження 
мануфактур в 
Україні». Автор(и): 
Стрішенець Микола 
Михайлович, Павлова 
Олена Миколаївна, 
Павлов Костянтин 
Володимирович.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №101458. Від 
28.12.2020. 
Монографія 
«Формування та 
регулювання 
регіональних 
енергетичних систем: 
теорія, методологія та 
практика». Автор(и): 
Купчак Володимир 
Романович, Павлова 
Олена Миколаївна, 
Павлов Костянтин 
Володимирович, 
Лагодієнко 
Володимир 
Вікторович. Твір 
оприлюднено. Купчак 
В.Р., Павлова О.М., 
Павлов К.В., 
Лагодієнко В.В. 
Формування та 
регулювання
регіональних 
енергетичних систем: 
теорія, методологія та 
практика : монографія 
/ В.Р. Купчак, О.М. 
Павлова, К.В. Павлов, 
В.В. Лагодієнко. – 
Луцьк: СПД Гадяк 
Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф». 
2019. 346 с.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №101459. Від 
28.12.2020. 
Монографія «Оцінка 
конкурентоспроможн
ості регіональних 
ринків житлової 
нерухомості України». 
Автор(и): Павлов 
Костянтин 
Володимирович. Твір 
оприлюднено. Павлов 
К.В. Оцінка 
конкурентоспроможн
ості регіональних 
ринків житлової 
нерухомості України : 
монографія / К.В. 
Павлов. – Луцьк; 
ПрАТ «Волинська 
обласна друкарня», 
2018. – 482 с.



Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №102389. Від 
08.02.2021. 
Монографія 
«Регулювання 
діяльності 
регіональних 
газорозподільних 
підприємств 
України». Автор(и): 
Павлов Костянтин 
Володимирович, 
Павлова Олена 
Миколаївна, Коротя 
Мирослав Іванович. 
Твір оприлюднено. 
Павлов К.В., Павлова 
О.М., Коротя М.І. 
Регулювання 
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регіональних 
газорозподільних 
підприємств України : 
монографія / К.В. 
Павлов, О.М. Павлова, 
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Володимирівна, 
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2020. 256 с.
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реєстрацію 
авторського права на 
твір №102390. Від 
08.02.2021. 
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«Інноваційна 
політика підвищення 
конкурентоспроможн
ості регіональних 
газових підприємств». 
Автор(и): Павлова 
Олена Миколаївна, 
Павлов Костянтин 
Володимирович, 
Новосад Оксана 
Володимирівна. Твір 
оприлюднено. 
Павлова О.М., Павлов 
К.В., Новосад О.В. 
Інноваційна політика 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості регіональних 
газових підприємств : 
монографія / О.М. 
Павлова, К.В. Павлов, 
О.В. Новосад. – 
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Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф». 
2021. 296 с.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №108486 від 
07.10.2021. Стаття 
«Establishing 
environmental 
responsibility of 
business in Ukraine». 
Автори: Павлова 
Олена Миколаївна, 
Колосок Андрій 
Мирославович
Свідоцтво про 



реєстрацію 
авторського права на 
твір №109121 від 
04.11.2021. Стаття: 
Yelisieieva L., Pavlova 
O., Kolosok A., Suriak 
A., Strilchuk R., 
Safarova A., Kozak S. 
Electric vehicle on the 
national economy (on 
the materials of 
presrelizes). AD Alta. - 
2021. - Volume 11, Issue 
1, Special Issue XVIII. - 
P. 88-92. Автори: 
Єлісєєва Людмила 
Володимирівна, 
Павлова Олена 
Миколаївна, Колосок 
Андрій 
Мирославович, Сур'як 
Алла Володимирівна, 
Стрільчук Ростислав 
Семенович, Сафарова 
Анна Таджидінівна, 
Козак Світлана 
Володимирівна.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №109291 від 
10.11.2022. Стаття 
«Integral indicators 
based on 
competitiveness 
capacity characteristics 
of regional real estate 
markets of Ukraine». 
Автори: Павлов 
Костянтин 
Володимирович, 
Павлова Олена 
Миколаївна, Купчак 
Володимир 
Романович.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №111584. від 
03.02.2022. 
Монографія 
«Інституціональне 
середовище 
функціонування 
газорозподільних 
підприємств: 
моніторинг та 
стимулювання». 
Автор(и): Павлова 
Олена Миколаївна, 
Павлов Костянтин 
Володимирович, 
Галянт Сергій 
Романович. Твір 
оприлюднено. 
Павлова О.М., Павлов 
К.В., Галянт С.Р.
Інституціональне 
середовище 
функціонування 
газорозподільних 
підприємств: 
моніторинг та 
стимулювання : 
монографія. Луцьк: 
СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф». 
2022. 232 с.
Свідоцтво про 



реєстрацію 
авторського права на 
твір №111604. від 
03.02.2022. 
Монографія 
«Регулювання 
соціально-
економічної 
активності на 
регіональних ринках 
туристичних послуг». 
Автор(и): Павлов 
Костянтин 
Володимирович, 
Павлова Олена 
Миколаївна, Ільїн 
Леонід 
Володимирович, 
Зайчук Катерина 
Анатоліївна. Твір 
оприлюднено. Павлов 
К.В., Павлова О.М., 
Ільїн Л.В., Зайчук К.А. 
Регулювання 
соціально-
економічної 
активності на 
регіональних ринках 
туристичних послуг : 
монографія. Луцьк: 
СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф». 
2022. 170 с.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №111937. від 
21.02.2022. 
Навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
«Економічна теорія». 
Автори: Павлова 
(Стрішенець) Олена 
Миколаївна, Ліщук 
Віра.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №112992. від 
18.05.2022. 
Монографія 
«Інноваційна 
діяльність на 
регіональних 
туристичних ринках: 
модернізація та 
регулювання». 
Автори: Лагодієнко 
Володимир 
Вікторович, Павлов 
Костянтин 
Володимирович, 
Павлова Олена 
Миколаївна, Саркісян 
Ганна Овсепівна.
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №114286 від 
17.08.2022 р. Стаття 
«Tourist services of the 
western region of 
Ukraine: rating and 
analysis». Автори: 
Воловець Томаш, 
Павлов Костянтин, 
Павлова Олена, 
Зайчук Катерина.



Пп. 3.
1.Павлов К. В., Лялюк 
А. М., Павлова О. М. 
Маркетинг: теорія і 
практика: підручник. 
Луцьк : СПД Гадяк 
Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф» 
2022. 493 с.
2.Павлова О.М. 
Товарна форма 
організації 
суспільного 
виробництва В умовах 
розвитку національної 
економіки України 
(другої половини ХVII 
- кінця XVIII ст.) : 
монографія / О.М. 
Павлова. – Луцьк : 
видавництво «Терен», 
2019. – 480 с. 
Рецензія: Черчик Л.М. 
Рецензія на 
монографію. 
Причорноморські 
економічні студії. 
Науковий журнал. 
Випуск 40. 2019. 
С.240.
3.Лагодієнко В.В., 
Павлов К.В., Павлова 
О.М., Саркісян Г.А. 
Інноваційна 
діяльність на 
регіональних 
туристичних ринках: 
модернізація та 
регулювання: 
монографія. Луцьк : 
СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2022. 402 с.
4.Павлов К.В., 
Павлова О,М,, 
Романюк Р.В. 
Організаційно-
економічний механізм 
реформування 
електроенергетичного 
ринку в регіонах 
Україні: монографія 
Луцьк: СПД Гадяк 
Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2022. 223 с.
5.Павлов К.В., 
Павлова О.М., Зайчук 
К.А. Регулювання 
соціально-
економічної 
активності на 
регіональних ринках 
туристичних послуг: 
монографія. Луцьк : 
СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2021.
6.Павлова О.М., 
Павлов К.В., Галянт 
С.Р. Інституціональне 
середовище 



функціонування 
газорозподільних 
підприємств: 
моніторинг та 
стимулювання": 
монографія. Луцьк : 
СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2021. 232 с.
7.Павлова О.М., 
Павлов К.В., Новосад 
О.В. Інноваційна 
політика підвищення 
конкурентоспроможн
ості регіональних 
газорозподільних 
підприємств: 
монографія. Луцьк: 
СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2021. 295 с.
8.Павлов К.В., 
Павлова О.М., Коротя 
М.І. Регулювання 
діяльності 
регіональних 
газорозподільних 
підприємств 
України: монографія. 
Луцьк: СПД Гадяк 
Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2020. 256 с.
9.Купчак В.Р., 
Павлова О.М., Павлов 
К.В., Лагодієнко В.Р. 
Формування та 
регулювання 
регіональних 
енергетичних систем: 
теорія, методологія та 
практика : 
Монографія / В. Р. 
Купчак, О.М. Павлова, 
К.В. Павлов, В.В. 
Лагодієнко. – Луцьк: 
СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2019. – 346 с.
10.Формування та 
регулювання 
конкурентних 
відносин на 
регіональних ринках 
житла України : 
монографія / К.В. 
Павлов, О.М. Павлова. 
– Луцьк : видавництво 
«Терен», 2019 – 542 с. 
Рецензія: Купчак В.Р. 
Рецензія на 
монографію 
«Формування та 
регулювання 
конкурентних 
відносин на 
регіональних ринках 
житла України» / В.Р. 
Купчак // 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 



Лесі Українки : 
журнал / уклад. 
Любов Григорівна 
Ліпич, Мирослава 
Богданівна Кулинич. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. – №2(18). – 
С.136_- 137

Пп 4.
1.Павлова О.М., 
Павлов К.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
магістерської 
кваліфікаційної 
роботи. Спеціальність 
051 «Економіка», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» Луцьк : 
Вежа-Друк, 2021. 33 с.
2.Павлова О.М. Теорія 
економічної науки: 
методичні вказівки до 
практичних занять. 
Луцьк: ВНУ імені Лесі 
Українки, 2021. 35 с.
3.Мікроекономіка: 
методичні вказівки до 
практичних занять. / 
О. Павлова, К.Павлов. 
- Луцьк. ВНУ імені 
Лесі Українки, 2020. 
74 с.

Пп 6.
1.Павлов Костянтин 
Володимирович 
Тема дисертаційного 
дослідження 
«Регулювання 
конкурентних 
відносин на 
регіональних ринків 
житлової 
нерухомості», 
спеціальнясть 
08.00.05 Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка.
Захист 2018р.
2.Галянт Сергій 
Романович.
Тема дисертаційного 
дослідження 
«Моніторинг та 
стимулювання 
інституціонального 
середовища 
газорозподільних 
підприємств в 
Західних регіонах 
України», 
спеціальнясть 
08.00.05 Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка.
Захист 2020р.
3. Новосад Оксана 
Володимирівна
Тема дисертаційного 
дослідження 
«Формування та 
реалізація 
інноваційної політики 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості газорозподільних 



підприємств 
Західного регіону 
України», 
спеціальнясть 
08.00.05 Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка.
Захист 2020р.
4. Зайчук Катерина 
Анатоліївна.
Тема дисертаційного 
дослідження 
«Регулювання 
соціально - 
економічної 
активності на 
Західному 
регіональному ринку 
туристичних послуг 
(на прикладі 
Волинської області ).», 
спеціальнясть 051 
Економіка..
Захист 2021р.
5. Писанко Сергій 
Володимирович
Тема дисертаційного 
дослідження 
«Регулювання 
інвестиційно-
інноваційних процесів 
електроенергетичної 
галузі Південно-
Східного регіону 
Україн», 
спеціальнясть 
08.00.05 Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка.
Захист 2021р.

Пп 7.
Опонування
07.05.2021р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 41.088.05 в 
Одеській національній 
академії харчових 
технологій. Здобувач - 
САРКІСЯН ГАННА 
ОВСЕПІВНА. Назва 
дисертації: «Назва 
дисертації». 
Докторська
05.10.2021р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 41.088.05 в 
Одеській національній 
академії харчових 
технологій. Здобувач - 
ТОПЧІЙ ОЛЕКСІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Назва дисертації: 
«Назва дисертації:». 
Докторська
10.06.2020р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 41.088.05 в 
Одеській національній 
академії харчових 
технологій. Здобувач - 
КУЗНЄЦОВА 
ГАЛИНА 
ОЛЕКСАНДРІВНА. 
Назва дисертації: 
«МЕХАНІЗМИ 
РЕГУЛЮВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
ІННОВАЦІЙНОГО 



РОЗВИТКУ НА 
ЗАСАДАХ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ: 
ТЕОРІЯ, 
МЕТОДОЛОГІЯ, 
ПРАКТИКА». 
Докторська
19.06.2020р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 41.088.05 в 
Одеській національній 
академії харчових 
технологій. Здобувач - 
ІВАНЧЕНКОВА 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА. 
Назва дисертації: 
«МОНІТОРИНГ І 
КОНТРОЛЬ 
ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
ХАРЧОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ». 
Докторська
06.11.2019р. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.051.22 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка. 
Здобувач - ТАБАЧУК 
АНДРІЙ 
ЯРОСЛАВОВИЧ. 
Назва дисертації: 
ІНСТИТУЦІЙНІ 
ЗАСАДИ 
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ В УМОВАХ 
ПОСИЛЕННЯ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. 
Кандидатська

Участь у 
спеціалізованих 
вчених радах
Член спеціалізованої 
вченої ради по захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) наук 
Д.32075.03 за 
спеціальністю 
08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка» з 2018р по 
2021 р. Луцький 
національний 
технічний університет.
Член спеціалізованої 
вченої ради по захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) наук Д 
35.051. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. 2022-
2025рр.
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради по захисту 
дисертацій на 



здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) наук Д 
32.051.06. За трьома 
спеціальностями 
(08.00.01, 08.00.03, 
08.00.06). 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 2022-
2025рр.

Пп 8.
Членство в 
редколегіях
Збірник наукових 
праць Економічний 
часопис Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 
https://echas.vnu.edu.u
a/index.php/echas.
Scientific journal 
"Economics, 
Entrepreneurship, 
Management". 
https://science.lpnu.ua
/eem.
Електронний журнал 
«Наука і техніка 
сьогодні» (Серія 
«Педагогіка», Серія 
«Право», Серія 
«Економіка», Серія 
«Техніка», Серія 
«Фізико-математичні 
науки») (далі – 
журнал). 
http://perspectives.pp.
ua/index.php/nts/inde
x.
Членство в 
редколегіях (наукових 
колегіях) іноземних 
видань
International Journal of 
New Economics, Public 
Administration and 
Law. Poland. Член 
наукової ради. 
http://www.ijoness.esy.
es/%D0%A0%D0%B5%
D0%B4%D0%B0%D0%
BA%D1%86%D0%B8%
D0%BE%D0%BD%D0
%BD%D1%8B%D0%B9
-
%D1%81%D0%BE%D0
%B2%D0%B5%D1%82/

Пп 9.
Діючий експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти 
(Спеціальність 051 
«Економіка»)

Пп 11.
Наукове 
консультування АТ 
«Волиньгаз» 
протягом 2020-
2025рр. (договір № 
384)

Пп 12.
1. Павлов К.В., 



Павлова О.М. 
Аналітико-
методологічні засади 
визначення ступеня 
монополізації ринків. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення суб’єктів 
господарювання в 
умовах євроінтеграції 
: монографія / Н.М. 
Позняковська, С.Я. 
Зубілевич, О.Л. 
Міклуха та ін. – Рівне : 
НУВГП, 2019. – С. 36-
50.
2. Купчак В.Р., 
Павлова О.М., Павлов 
К.В., Лагодієнко В.Р. 
Формування та 
регулювання 
регіональних 
енергетичних систем: 
теорія, методологія та 
практика : 
Монографія / В. Р. 
Купчак, О.М. Павлова, 
К.В. Павлов, В.В. 
Лагодієнко. –
Луцьк: СПД Гадяк 
Жанна 
Володимирівна, 
друкарня 
«Волиньполіграф», 
2019. – 346 с.
3. Павлов К.В., 
Павлова О.М., 
Акімова Л.М. 
Методика оцінки 
житлової безпеки 
регіону. 
Методологічні основи 
дослідження стану 
соціоекологоекономіч
ної безпеки: 
колективна 
монографія / Л. М. 
Черчик, Н. В. 
Коленда, Н.М. 
Матвійчук та ін. ; за 
заг. ред. д-ра екон. 
наук, проф. Л. М. 
Черчик – Луцьк : 
Терен, 2018. – С. 109-
120.
4. Павлова О.М., 
Павлова К.В., 
Куденьчук А. 
Територіальні аспекти 
дослідження поняття 
соціально-
економічного 
розвитку регіону. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки: 
журнал. Луцьк. 2021. 
№1(25). С. 6-15.
5. Стрішенець М.М., 
Павлова О.М., Павлов 
К.В., Купчак В.Р. І.В. 
Вернадський – 
видатний дослідник 
історії економічних 
учень Економічний 
часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : 



журнал / уклад. 
Любов Григорівна 
Ліпич, Мирослава 
Богданівна Кулинич. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. – №3(19). – С. 7-
14.
6. Стрішенець О.М. 
Маркетингове 
дослідження 
фінансово-
економічних 
результатів та 
стратегічних позицій 
виробників кавової 
продукції в Україні. 
Український журнал 
прикладної 
економіки. 2018. Том. 
3. №3. С. 219-227. – 
ISSN 2415-8453.
7. Павлова О.М., 
Галянт С.Р. 
Інституціональна 
економічна теорія: 
науково-теоретичні 
передумови 
зародження (німецька 
історична школа). 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : 
журнал Луцьк : Вежа-
Друк, 2018. №1(13). 
16-21 с.

Пп 14
Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Економіка». ВНУ 
імені Лесі Українки, 
2021 р.
Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Економіка бізнесу» 
Подільський 
національний 
університет, 2021-
2024рр.
Керівництво:
1. Панасюк Юрій 
студент ІІ місце ІІ туру 
всеукраїнських 
наукових робіт 
«Економіка бізнесу». 
2021р.
2. Барашко Марина ІІІ 
місце ІІ туру 
всеукраїнської 
олімпіади «Економіка 
природокористування
» Львівський 
національний 
університет 2019р.
3. Бурик Юрій. ІІІ 
місце ІІ туру 
всеукраїнської 
олімпіади «Економіка 
природокористування
» Львівський 
національний 
університет 2018р.



Пп 19.
1. Член громадської 
організації Академія 
економічних наук 
України (АЕНУ) з 
2020 по даний час
2. Член правління 
інституту ГО 
«Інститут 
економічних та 
еколого-енергетичних 
досліджень» з 2012 по 
даний час

325964 Матвійчук 
Наталія 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
бакалавра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Волинський 
національний 

університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050104 
Фiнанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 000313, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
доцента AД 

000615, 
виданий 

20.03.2018

10 ОК 6 
Національний 
банк та 
грошово-
кредитна 
політика

Підвищення 
кваліфікації:
1. Участь у 
міжнародній кампанії 
з фінансової 
обізнаності 
«Всесвітній тиждень 
грошей» (Global 
Money Week), 22-28 
березня 2021 р.
Сертифікат тренера 
фінансової 
грамотності за 
активну участь у 
міжнародній кампанії 
з фінансової 
обізнаності 
«Всесвітній тиждень 
грошей» (Global 
Money Week 2021), 
виданий 
департаментом 
комунікацій НБУ
Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 4, 8, 9, 12, 14, 15 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності

Пп. 1.
1. Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Основні 
тенденції розвитку 
банківських інновацій 
в Україні. 
Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2021. 
№ 1 (25). С. 79-87. 
2. Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А., 
Боричевська І. 
Банківські депозити 
та ОВДП як 
альтернативні об’єкти 
вкладення коштів. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
25. С. 306-314. DOI: 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2021-25-
60
3. Теслюк С., 
Матвійчук Н., Деркач 
О., Корх Н. Необанки: 
сутність та 
перспективи розвитку 
в Україні. 



Економічний часопис 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. 2021. 
№ 3 (27). С. 61-71.
4. Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А., Звірко А. 
О. Сучасна депозитна 
політика банків 
України як складова 
системи управління 
пасивами. Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління. 
2022. № 2 (35). URL: 
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/index.php/vi
pusk-35-2022
Українки. 2021. № 3 
(27). С. 61-71.

Пп 4.
1. Матвійчук Н. М. 
Національний банк та 
грошово-кредитна 
політика : конспект 
лекцій. Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 2022. 91 с. 
2. Матвійчук Н. М. 
Національний банк та 
грошово-кредитна 
політика : методичні 
рекомендації до 
практичних занять та 
самостійної роботи. 
Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 2022. 
3. Стащук О. В., 
Матвійчук Н. М., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., Тоцька О. Л., 
Борисюк О. В., Івашко 
О. А., Теслюк С. А. 
Методичні 
рекомендації до 
проходження 
переддипломної 
практики з 
написанням випускної 
кваліфікаційної 
роботи. Луцьк: 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 2021. 54 с.

Пп 8.
 Рецензент статей для 
видання «Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії і 
практики» (2020 р.), 
що індексується у Web 
of Science та 
включений до 
переліку фахових 
видань України

Пп 9. 

Експерт Експертної 
ради МОН з 
експертизи проектів 



наукових робіт, 
науково-технічних 
(експериментальних) 
розробок молодих 
вчених, секція 
«Економічні 
перетворення, 
демографічні зміни та 
добробут»

Пп 12.

1. Корх Н. С., 
Матвійчук Н. М. 
Інноваційні тренди 
банківського бізнесу. 
Сучаcні гроші, 
банківські послуги та 
фінансові інновації в 
цифровій економіці: 
матеріали наук.-
практ. інтерн. конф. 
студ. аспір. і молод. 
вчених,  12 квіт. 2021 
р. Дніпро, 2021, С. 
381-384.
2. Деркач О. О., 
Матвійчук Н. М. 
Перспективи розвитку 
віртуальних банків в 
Україні. Інноваційні 
тренди банківського 
бізнесу. Сучаcні гроші, 
банківські послуги та 
фінансові інновації в 
цифровій економіці: 
матеріали наук.-
практ. інтерн. конф. 
студ. аспір. і молод. 
вчених,  12 квіт. 2021 
р. Дніпро, 2021, С. 211-
213.
3. Звірко А. О., Демчук 
І. В., Матвійчук Н. М. 
Вплив цифровізації на 
діяльність банків. 
Молода наука Волині: 
пріоритети та 
перспективи 
досліджень: матеріали 
ХІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. аспір. і 
студ., 15−16 трав. 2021 
р. Луцьк, 2021. С. 144-
146. 
4. Якимук Я. Я., 
Звірко А. О., 
Матвійчук Н. М.  
Переваги та недоліки 
онлайн-банкінгу в 
Україні. Молода наука 
Волині: пріоритети та 
перспективи 
досліджень: матеріали 
ХІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. аспір. і 
студ., 15−16 трав. 2021 
р. Луцьк, 2021. С. 180-
183.
5. Боричевська І., 
Матвійчук Н. 
Банківське 
інвестиційне 
кредитування як 
перспективне 
джерело 
інноваційного 
розвитку вітчизняних 
підприємств. 
Актуальні проблеми 
природничих і 



гуманітарних наук: 
матеріали IV міжнар. 
наук.-практ. конф., 15 
груд. 2020 р. Луцьк, 
2020. С. 35-37.
6. Матвійчук Н. М. 
Проблеми 
оподаткування 
депозитів в Україні. 
Актуальні проблеми 
природничих і 
гуманітарних наук: 
матеріали IV міжнар. 
наук.-практ. конф., 15 
груд. 2020 р. Луцьк, 
2020. С. 37-39.
7. Оподаткування 
доходів від депозитів в 
Україні: «за» і 
«проти» 
https://minfin.com.ua/
ua/2021/07/06/674636
97/?
fbclid=IwAR2hlNHV60
botoJd19hSIzTkbs-MY-
Dn3kCbbSkrKvewMP0
BxvvEX1stEsc
8. Звірко А., 
Матвійчук Н. М. 
Ринок ОВДП в 
Україні. Актуальні 
проблеми 
природничих та 
гуманітарних наук: 
матеріали IV міжнар. 
наук.-практ. конф., 11 
листоп. 2021 р. Луцьк, 
2021. С. 24-25.
9. Матвійчук Н. М., 
Демчук І. В., 
Корнієнко В. О. 
Рахунки ескроу як 
інноваційний 
фінансовий 
інструмент в банках 
України. Економіко-
правові та 
управлінсько-
технологічні виміри 
сьогодення: 
молодіжний погляд: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: у 2 т. Т. 1. 
5 листоп. 2021. 
Дніпро, 2021. С. 34-36.
10. Матвійчук Н. М., 
Купіч Б. В. Кредитний 
ризик комерційних 
банків в Україні. 
Економіко-правові та 
управлінсько-
технологічні виміри 
сьогодення: 
молодіжний погляд: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: у 2 т. Т. 1. 
5 листоп. 2021. 
Дніпро, 2021. С. 36-38.
11. Звірко А. О., 
Матвійчук Н. М. 
Державні облігації як 
альтернатива 
банківському 
депозиту. 
Перспективи розвитку 
територій: теорія і 
практика: матеріали V 



міжнародної науково-
практичної 
конференції 
здобувачів вищої 
освіти і молодих 
учених, 18–19 листоп. 
2021 р. Харків, 2021. С. 
135-137.
12. Матвійчук Н. М. 
Ризики та 
перспективи розвитку 
банківських інновацій 
в Україні. Актуальні 
проблеми та 
перспективи розвитку 
обліку, аналізу та 
контролю в соціально-
орієнтованій системі 
управління 
підприємством : 
Матеріали V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. м. 
Полтава, 14 – 15 
квітня 2022 р. 
Полтава, 2022. С. 383-
385.

Пп 14.

Член журі та 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт студентів за 
спеціальністю 
«Економіка» (2021)

Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою (2016-2020 
рр.), з 2020 р. 
проблемна група 
«Актуальні питання 
банківської системи 
України».

Пп 15.

Участь у журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів — членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України” (2019 р.)

15560 Карлін 
Микола 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
доктора наук 
ДД 000957, 

виданий 
08.12.1999, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 046528, 
виданий 

06.11.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005841, 
виданий 

31.01.1994, 
Атестат 

професора ПP 

43 ОК 7 
Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

Стажування:
1. Вища школа 
економіки  у 
Стальовій Волі, 
Польща, кафедра 
фінансів 
01.02.2018-30.07.2018 
р.
2. Науково-дослідний 
інститут Люблінського 
науково-
технологічного парку, 
Польща. Семінар 
тривалістю 45 год, із 
них: 12 год. лек., 20 
год. практ., 13 год. 
сам. робота. З 



000649, 
виданий 

26.06.2001

дисциплін: Публічні 
фінанси, Фінанси 
зарубіжних країн, 
Міжнародні фінанси. 
8.06.2021-05.07.2021.

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
12, 14, 19 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності

Пп. 1.
1. Цимбалюк, І., 
Антонюк, Д., & 
Карлін, М. (2022). 
ПРОБЛЕМАТИКА 
ОЦІНКИ 
ПОДАТКОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 
РЕГІОНУ ЯК 
ІМАНЕНТНОЇ 
СКЛАДОВОЇ 
ФІСКАЛЬНОГО 
ПРОСТОРУ. 
Економіка та 
суспільство, (39). 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2022-39-
18 
2. Сучек, С., & Карлін, 
М. (2021). ШЛЯХИ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ЕКОЛОГІЧНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ В 
УКРАЇНІ В 
КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. 
Економіка та 
суспільство, (31). 
https://doi.org/10.3278
2/2524-0072/2021-31-
71
3. Карлін М.І. (2021). 
ОСОБЛИВОСТІ 
ЗДІЙСНЕННЯ ТА 
ФІНАНСУВАННЯ 
ПУБЛІЧНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ У 
КРАЇНАХ 
ВИШЕГРАДСЬОЇ 
ГРУП В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ . 
Економічний форум, 
1(3), 116-124. 
https://doi.org/10.3691
0/6775-2308-8559-
2021-3-17 
4. Карлін М. І. 
Токсичні інвестиції: 
проблеми 
ідентифікації та 
обмеження. 
Банківська справа. 
2019. № 1. С. 13-22.
5.Karlin, M., Prots, N., 
& Prots, V. (2020). 
РОЛЬ МІНІМАЛЬНОЇ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
В СИСТЕМІ 
ДОТРИМАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ 
ПРИ ФІНАНСУВАННІ 



БЮДЖЕТНИХ 
УСТАНОВ. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики, 3(34), 358-
365. вилучено із 
https://fkd.ubs.edu.ua/
index.php/fkd/article/v
iew/2932. (Web of 
Science).
6.Карлін М. І., Івашко 
О. А. Вплив «брудних» 
грошей на діяльність 
суб’єктів поведінкових 
фінансів на ринку 
фінансових послуг 
України. Економіка та 
суспільство. 2022, 
випуск № 41/2022. 
URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/1571 
(Категорія Б).
7. Карлін, М. ., 
Стащук, О. ., & 
Борисюк, О. (2021). 
ФІНАНСОВІ 
АСПЕКТИ 
ВРАХУВАННЯ 
НОВИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ 
РИЗИКІВ У 
ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ. 
Financial and Credit 
Activity Problems of 
Theory and Practice, 
4(39), 376–386. 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v4i39.241330

Пп. 2.
1.Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 101249 
Навчальний посібник 
«Інвестиційні 
офшори». Автори: 
Івашко О. А., Карлін 
М. І. Луцьк: Вежа-
Друк, 2017. 292 с. Дата 
реєстрації – 16.12. 
2020 р.
2.Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 101819 
Навчальний посібник 
«Політика і 
економіка». Автори: 
Івашко О. А., Карлін 
М. І. Луцьк: Вежа-
Друк, 2015. 212 с. Дата 
реєстрації – 14.01.2021 
р.
3.Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 105108. 
Колективна 
монографія «Система 
місцевих платежів в 
Україні: теорія, 
історія, перспективи». 
Автори: Івашко О. А., 
Карлін М. І., 
Цимбалюк І. О., 
Карліна О. М.. 
Єлісєєва Л. В., Проць 



Н. В., Ткачук Н. В. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2017. 188 с. Дата 
реєстрації – 
02.06.2021 р.
4.Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 105690 
Навчальний посібник 
«Фінансові системи 
країн Центрально-
Східної Європи». 
Автори: Карлін М. І., 
Балак І. О. Луцьк: 
Надстир’я, 2012. 500 с. 
Дата реєстрації – 
22.06.2021 р.
5.Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 104987 
Навчальний посібник 
«Суспільні фінанси в 
умовах демократії». 
Автор: Карлін М. І. 
Луцьк: Вежа-Друк, 
2021. 228 с. Дата 
реєстрації – 31.05.2021 
р.
6.Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 110619. Стаття 
«Фінансові аспекти 
врахування нових 
економічних ризиків у 
діяльності 
підприємств». Автори: 
Стащук О. В., Карлін 
М. І., Борисюк О. В. 
Дата реєстрації – 
28.12.2021 р.

Пп. 3.
Карлін М. І. 
Комплексне 
забезпечення 
фінансово-
економічної безпеки 
держави: навч. посіб. 
Київ: Видавничий дім 
«Кондор», 2020. 416 с.  
(14,88 (др. аркушів). 
Рекомендовано 
Вченою радою СНУ 
імені Лесі Українки. 
Протокол № 7 від 
28.02.2020 р.
Карлін М. І. Суспільні 
фінанси в умовах 
демократії: навч. 
посіб. Луцьк: Вежа-
Друк, 2021. 228 с. (13, 
25 др. арк.). 
Рекомендовано 
Вченою радою ВНУ 
імені Лесі Українки. 
Протокол № 14 від 
26.11.2020 р.
Карлін М. І. Фінанси 
зарубіжних країн: 
навчальний посібник: 
2 вид., доповн. Київ: 
Кондор, 2021. 364 с. 
(26,6 др. арк.). 
Рекомендовано 
Вченою радою ВНУ 
імені Лесі Українки. 
Протокол № 14 від 
26.11.2020 р.



Пп. 4.
1. Методичні 
рекомендації до 
написання 
магістерських робіт 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» та 071 
«Облік і 
оподаткування» 
(освітньо-
кваліфікаційний 
рівень – магістр).Укл. 
М. І. Карлін, Н. В. 
Проць, І. О. 
Цимбалюк, О. І. 
Івашко, О. В. Борисюк. 
Луцьк: СНУ ім. Л. 
Українки. 2018. 36 с
2. Стащук О. В., Карлін 
М. І., Борисюк О. В. та 
ін. Фінанси 
підприємств: 
методичні 
рекомендації до 
написання курсових 
робіт. Луцьк. 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки.2020. 60 с. 
d001d9d64c16440e698e
1a74.
3.Карлін М. І. 
Суспільні фінанси в 
умовах демократії. 
Курс лекцій. Луцьк: 
Вежа-Друк, 2016. 196 
с.
4.Карлін М. І. 
Суспільні фінанси в 
умовах демократії: 
методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять. 
Луцьк: ВНУ імені Лесі 
Українки, 2021. 48 с.

Пп. 6
1.Проць В. І. 
Фінансове 
забезпечення органів 
місцевого 
самоврядування в 
умовах 
децентралізації. 
Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. Луцьк, 
2021. 20 с.
2. Сучек С. І. 
Трансформація 
екологічного 
оподаткування в 
Україні в умовах 
євроінтеграції. Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. Луцьк, 
2022. 20 с.

Пп. 7 
Волинський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки, 
1) заступник голови 
спецради К 32.051.06 
із захисту дисертацій 



на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.01- економічна 
теорія та історія 
економічної думки та 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил та 
регіональна 
економіка, 2017-2019 
рр.;
2) член спецради К 
32.051.07 із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.04 – економіка 
та управління (за 
видами економічної 
діяльності) та 
08.00.06 - економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища; 2017-
2019 рр.
3) член спецради Д. 
32.051.06 із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальностями 
08.00.01 – економічна 
теорія та історія 
економічної думки, 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством та 
08.00.06 - економіка 
природокористування
; з червня 2022 рр.

Пп. 8
1.Заступник головного 
редактора фахового 
видання України 
«Економічний 
часопис СНУ» (2016-
2020 рр.); член 
редколегії фахового 
видання України 
«Економічний 
часопис ВНУ» (2020-
2022 рр.);
2) член редколегії 
журналу «Демографія 
та соціальна 
економіка» (Інститут 
демографії та 
соціальних 
досліджень, НАН 
України, 2004-2019 
рр.); 
3) член редколегії 
журналу «Наукові 
нотатки» (Вища 
школа економіки та 
інновацій у Любліні, 
Республіка Польща), 
2016-2022 рр.

Пп. 9
Член експертної ради 
по розробці плану 
розвитку Волинської 
області при 



Волинській ОДА 
(2019-2020 рр.).

Пп. 12
1. Карлін М. І. Шляхи 
використання 
фінансових 
інструментів для 
забезпечення 
кліматичної безпеки 
на регіональному та 
місцевому рівнях. 
International journal of 
innovative technologies 
in economy. Vol. 2. – 5 
(17) Warsaw - June 
2018.  p. 31-33. Index 
Copernicus, Google 
Scholar, BASE, 
OpenAIRE, RePEc;
2.Карлін М. І. 
Територіально-
приватне партнерство 
як засіб убезпечення 
підприємств від 
фінансово-
екологічних ризиків. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки: 
журнал. Луцьк: Вежа-
Друк,2018. №3 (15). 
113 с. С. 80-85 (Index 
Copernicus).
3. Карлін М. І. 
Проблеми 
фіскального 
регулювання 
потепління клімату та 
можливі шляхи їх 
вирішення. Облік, 
аналіз і аудит: 
виклики 
інституціональної 
економіки: тези 
доповідей V 
міжнародної науково-
практичної 
конференції ( Луцьк, 6 
жовтня 2018 р.). 
Луцьк: ІВВ Луцького 
НТУ,2018. С..245-249.
4. Карлін М. І. Форми 
відповідальності 
учасників тендерних 
закупівель в Україні: 
проблеми і 
перспективи. 
Фінансова система 
країни: тенденції та 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 30 жовтня 
2020 р. Острог: Вид-
во Національного 
університету 
«Острозька  
Академія», 2020. С. 
105-109. 

Пп. 14
Член журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
спеціальності 051 
«Економіка», 2021-
2022 рр.;



Керівник постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком при 
кафедрі фінансів ВНУ 
імені Лесі Українки 
«Актуальні проблеми 
публічних фінансів 
України та зарубіжних 
країн», 2016-2022 рр.

Пп. 19
Академік Академії 
економічних наук 
України (громадська 
організація)

81974 Стащук 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри - 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
управління

Диплом 
бакалавра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Волинський 
державний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 007963, 

виданий 
18.12.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053134, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029137, 

виданий 
23.12.2011, 

Атестат 
професора AП 

001488, 
виданий 

26.02.2020

15 ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

Стажування:
1. Вища школа 
економіки в Стальовій 
Волі (Республіка 
Польща), 01.03.2018 – 
01.09.2018 
(сертифікат №) 3. 
Wyzsza Szkola 
Spoleczno-Gospod (м. 
Пшеворськ, 
Республіка Польща ), 
сертифікат № ifc- 
wssg/wk/2019-380.
2.  Internatoinal Skills 
(The Webinar):
«Innovative methods of 
remote learning with 
using zoom and moodle 
platforms”, Instytut 
Badawczo-Rozwojowy 
Lubelskiego Parku, 
Lublin, Republic of 
Poland,  (45 год)
1,5 кредити ECTS, 
ES№6344/2021 
31.05.2021- 07.06.2021 
(з дисципліни 
«Фінансовий 
менеджмент»)

Види і результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання кваліфікації 
відповідної 
спеціальності 
Пп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 14, 19 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності

Пп. 1.
1. Karlin М., Stashchuk 
O., Borysiuk О. 
Financial aspects of 
taking into account of 
new economic risks in 
the activity of 
enterprises. Financial 
and Credit Activity: 
Problems of Theory and 
Practice. 2021, 4(39), 
376–386. 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v4i39.241330 
(Web of Science)
2. Stashchuk O., 
Shmatkovska T., 
Dziamulych M., 
Nikolaeva A., 
Mostovenko N., 
Zabedyuk M., Ishchuk 
L. (2020). Assessment 
of joint stock companies 



finance security risks in 
Ukraine. Accounting 6 
(2020) 1181–1192. 
URL: 
http://m.growingscienc
e.com/ac/Vol6/ac_202
0_132.pdf (Web of 
Science)
3.  Стащук О. В., 
Шептицька Л. Р. 
Особливості 
формування прибутку 
на підприємстві. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. № 49. С. 
291 – 296. 
https://doi.org/10.3284
3/infrastruct49-51
4.   Stashchuk O. 2018. 
Improving the risk 
assessment theoretical 
approaches as an 
instrument for financial 
security management of 
joint stock companies. 
Economic journal of 
Lesya Ukrainka Volyn 
National University. 2, 
14 (Jun. 2018), 137–
144. 
DOI:https://doi.org/10.
29038/2411-4014-
2018-02-137-144.
5. Стащук О. В., 
Левицький О. В. 
Ділова активність 
підприємств в системі 
оцінювання їх 
фінансової безпеки. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2018. № 6 (11). С. 485 
– 490. URL: 
http://pev.kpu.zp.ua/jo
urnals/2018/6_11_uk/
87.pdf.
6. Stashchuk O., 
Shmatkovska T., 
Dziamulych M., 
Kovalska L., Talakh T., 
Havryliuk O. Integrated 
assessment, analysis 
and management of 
financial security and 
stability of joint-stock 
companies operating in 
the agricultural sector: 
a case study of ukraine. 
Scientific Papers Series 
Management, 
Economic Engineering 
in Agriculture and 
Rural Development Vol. 
21, Issue 2, 2021. P. 589 
– 602. URL: 
http://www.manageme
ntjournal.usamv.ro/pdf
/vol.21_2/Art68.pdf  
(Scopus)

Пп. 2. 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
112095. Стаття 
«Правове 
забезпечення 
бюджетного 
фінансування 
природоохоронної 
діяльності.



Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110618 Стаття «Роль 
банківських інновацій 
на фінансовому ринку 
в умовах глобального 
фінансового 
простору»
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110617
Стаття «Проблеми і 
перспективи 
здійснення 
бюджетного контролю 
публічних закупівель 
в Україні»
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110619
Стаття «Фінансові 
аспекти врахування 
нових економічних 
ризиківу діяльності 
підприємств»
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110621
Стаття «The Problems 
Of The Domestic 
Reinsurance 
Development In 
Conditions Of Financial 
Instability»
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права № 
110620
Монографія «Сучасна 
парадигма фінансової 
безпеки акціонерних 
товариств»

Пп. 3. 
Стащук О. В. Сучасна 
парадигма фінансової 
безпеки акціонерних 
товариств: 
монографія. 
Тернопіль: Екон. 
Думка ТНЕУ, 2018. 
398 с. (20,3 а. а.).

Пп. 4. 
1. Стащук О.В. 
Фінансовий 
менеджмент : 
конспект лекцій/ ВНУ 
імені Л. Українки. 
2021. 110 c.
2. Стащук О.В. 
Фінансовий 
менеджмент : 
методичні 
рекомендації до 
практичних занять. 
ВНУ імені Л. 
Українки. 2021. 76 c. 
3. Стащук О. В., 
Матвійчук Н. М., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., Тоцька О. Л., 
Борисюк О. В., Івашко 
О. А., Теслюк С. А. 
Методичні 
рекомендації до 
проходження 



переддипломної 
практики з 
написанням випускної 
кваліфікаційної 
роботи. 54 с.
4. Стащук О. В., 
Карлін М. І., Проць Н. 
В., О. Л., Борисюк О. 
В., Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
виробничої практики 
з написанням 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи для здобувачів 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит». 56 с. 
5. Стащук О. В., 
Карліним М. І., Проць 
Н. В., О. Л., Борисюк 
О. В., Івашко О. А., 
Матвійчук Н. М., 
Теслюк С. А. Ткачук 
Н.В. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
навчально-наукової 
практики для 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування» 
освітньо-професійної 
програми «Фінанси і 
кредит». ВНУ імені Л. 
Українки, 2022. 36 с

Пп 5.
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук, 
спеціальність 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит. Тема 
дисертації: 
«Фінансова безпека 
акціонерних 
товариств: 
концептуальні засади 
теорії та практики», 
2018.

Пп. 7.
Офіційний опонент за 
дисертацією Садовяка 
М. С. «Фінансування 
житлового 
будівництва в 
Україні» 
(спеціальність 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит) 
(2019 рік) Офіційний 
опонент за 



дисертацією 
Майбороди А. В. 
«Управління 
системою 
забезпечення 
фінансової безпеки 
суб’єктів 
господарювання» 
(спеціальність 
08.00.08 – гроші, 
фінанси і кредит) 
(2021 рік)
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
32.051.06 із з правом 
прийняття до 
розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук.

Пп 8. 
Головний редактор: 
«Економічний 
часопис Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки» 
https://echas.vnu.edu.u 
a/index.php/echas/abo 
ut/editorialTeam 
(категорія «Б», Index 
Copernicus) Член 
редколегії: «Світ 
фінансів», 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет 
http://sf.wunu.edu.ua/i 
ndex.php/sf/pages/vie 
w/edboarden_ua ; 
(категорія «Б», Index 
Copernicus)

Пп 9.
Експерт 
Національного 
агенства із 
забезпечення яості 
вищої освіти

Пп 12.
1. Стащук О. В. 
Фінансовий 
менеджмент в 
управлінні 
підприємством. 
Комплексний підхід 
до модернізації науки: 
методи, моделі та 
мультидисциплінарніс
ть: матеріали II 
Міжнародної наукової 
конференції, м. 
Чернівці, 26 серпня, 
2022 р. / 
Міжнародний центр 
наукових досліджень. 
— Вінниця: 
Європейська наукова 
платформа, 2022. С. 
54 – 56. 
2. Стащук О. В. 
Фінансова безпека 
домогосподарств: 
наукові підходи. 
«Сучасна фінансова 
політика України: 



проблеми та 
перспективи» [Текст]: 
матеріали ІХ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, (м. Київ, 
8 грудня 2021 р.) / 
Київський університет 
імені Бориса 
Грінченка. Київ, 2021. 
С. 221 – 224. 
3. Стащук О. В., 
Бортник А. Зміни у 
функціонуванні 
банківських установ 
України під час 
пандемії. Socially 
Competent 
Management Of 
Corporations In 
Behavioral Conditions 
Economics. Chapter 1 : 
Collection of scientific 
papers / resp. ed. 
Kostiantyn Pavlov, 
Jozef Zaťko, Olena 
Pavlova, Liudmila 
Shostak, Tatiana 
Bukoros. Podhájska - 
Lutsk, European 
institute of further 
education, Lesya 
Ukrainka Volyn 
National University, 
Volynpoligraph, 2021. 
Р. 183 - 185.
4. Стащук О.В., Верчук 
Д. В. Корпоративні 
облігації як 
інструмент 
формування капіталу 
підприємства. 
Інноваційний 
розвиток та безпека 
підриємства в умовах 
неоіндустріального 
суспільства: 
[матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. ( 31 
жовтня 2019 р.)] / 
відп. ред. О. М. 
Полінкевич, Л. В. 
Шостак. Луцьк, 
2019.C. 414−416. 
5. Стащук О. В. Ризики 
і загрози в управлінні 
фінансовою безпекою 
акціонерних 
товариств. Проблеми 
фінансового 
менеджменту // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених і студентів. 19 
квітня 2019 року, 
Луцьк : ІВВ Луцького 
НТУ, 2019. С.85–87.
6. Стащук О. В. 
Оптимізація 
структури капіталу як 
інструмент 
забезпечення 
фінансової безпеки 
акціонерного 
товариства. Теорія та 
практика 
менеджменту безпеки: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. (16 



травня 2018 р.) / Відп. 
ред. проф. Л. М. 
Черчик, Луцьк, 2018. 
С. 77 – 80. 
7. Стащук О. В., 
Шматковська Т. О. 
Детермінанти 
функціонування 
акціонерних 
товариств у 
забезпеченні 
фінансової безпеки. 
Сучасні технології 
менеджменту: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 4 
листопада 2019р. Відп. 
ред. проф. Л.М. 
Черчик. Луцьк 2019. 
С. 165 – 167 8.Стащук 
О.В., Янюк І. О. 
Антикризове 
фінансове управління 
підприємства: 
теоретичний аспект. 
Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку економіки 
України : [матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (4 грудня 2019 
р.)] / відп. ред. Л. Г. 
Ліпич, А. М. Лялюк. 
Луцьк, 2019. С. 152 – 
154.

Пп. 14.
Член журі 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт студентів за 
напрямом «Фінанси і 
кредит» (2021, 2022) 
Науковий керівник 
переможця 
Боричевської І. Г. 
(диплом І ступеня) у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт (2021) 
за напрямом 
«Фінанси і кредит».

Пп. 19
Член ГО «Федерація 
аудиторів, бухгалтерів 
та фінансистів АПК 
України»

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР06. Доступно і ОК17 Написання самостійна робота з Презентація результатів, 



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

кваліфікаційної 
роботи

навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

Дослідницький, пошуковий, 
графічний, аналітичний 
методи, візуалізація

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

Лекція, навчальна дискусія, 
семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
розв’язування ситуаційних 
завдань.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне та письмове 
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
дискусія, метод візуалізації; 
вирішення ситуаційних 
заваднь, розв’язання 
завдань, пошуковий метод, 
аналітичний, дедуктивний, 
індуктивний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 3 Ділова 
комунікація 
іноземною мовою

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Експрес-опитування, 
презентація результатів.

ОК 1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень та захист 
інтелектуальної 
власності

Формування умінь та 
навичок у практиці, 
пошуково-дослідницький, 
порівняння

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Презентація доповідей,
Контрольні бесіди, 
тестування.

ПР01. 
Використовувати 
фундаментальні 
закономірності 
розвитку фінансів, 
банківської справи 
та страхування у 
поєднанні з 
дослідницькими і 
управлінськими 
інструментами 
для здійснення 
професійної та 
наукової 
діяльності. 

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)



ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 13 Ринок 
фінансових послуг

Лекція-візуалізація, 
практичні заняття; 
графічний, пошуковий 
метод, мозковий штурм, 
дослідницький метод; 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, доповідь, тести, 
задачі

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

Лекція, практичні заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, опрацювання 
інтернет-ресурсів.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне опитування, доповідь, 
тести, розв’язування задач

ОК 8 Страховий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, доповідь, тести

ОК 7 Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

Лекція, практичні заняття, 
графічний,  пошуковий 
метод, мозковий штурм, 
аналітичний, 
дослідницький;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Усне опитування, тестові 
завдання, модульні 
контрольні роботи

ОК 6 Національний 
банк та грошово-
кредитна політика

Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
вирішення ситуаційних 
завдань;, мозковий штурм, 
дослідницький проєкт;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінюваня роботи 
здобувачів в процесі 
практичних занять
Проведення проміжного 
контролю 
Контрольні бесіди.

ОК 2 Мотивування та 
лідерство

Лекція-візуалізація, , 
практичні заняття, 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
завдання. 

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Фронтальне опитування,
Розгляд кейсів,
Тести, наукова дискусія

ОК 1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень та захист 
інтелектуальної 
власності

Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
графічний,  вирішення 
ситуаційних завдань; 
пошуковий метод, мозковий 
штурм, аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Оцінюваня роботи 
здобувачів в процесі 
практичних занять

Проведення проміжного 
контролю 
Контрольні бесіди.

ПР02. Знати на ОК17 Написання самостійна робота з Презентація результатів, 



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

кваліфікаційної 
роботи

навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, установчими 
документами, внутрішніми 
документами, звітами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

Ділові експрес-ігри, дискусії, 
експрес-опитування, 
мозковий штурм, задачі

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне опитування, 
розвязування задач, 
письмові контрольні роботи

ОК 8 Страховий 
менеджмент

Лекції з елементами 
дискусії, бесіди, робота з 
інформаційно-
комунікативними 
ресурсами, самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Експрес-опитування, 
тестування, розв’язування 
ситуаційних завдань

ОК 1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень та захист 
інтелектуальної 
власності

Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
графічний, ; пошуковий 
метод, мозковий штурм, 
аналітичний, 
дослідницький проєкт;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, виконання 
індивідуальних та 
командно-групових 
практичних завдань

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Усне опитування, тестовий 
контроль,  проведення 
проміжного контролю 

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

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, робота з 
аналітичними таблицями та 
звітними даними

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)



ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Опитування, розв’язування 
задач,тести, кейси

ОК 7 Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

Лекція, практичні заняття; 
метод графічний,  
пошуковий метод, 
аналітичний, 
дослідницький;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен),
усне опитування, 
тестування, поточний 
контроль

ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень та захист 
інтелектуальної 
власності

Лекції, науковий семінар, 
тестування,
Виконання практичних 
завдань,
Самостійна робота з 
науково-методичною 
літературою 

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Поточний контроль,
Усне опитування, дискусії 
для обговорення, тестовий 
контроль

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

ОК 1 Методологія та 
організація наукових 
досліджень та захист 
інтелектуальної 
власності

Лекція з елементами 
дискусії,  метод візуалізації, 
графічний,  мозковий 
штурм, аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний.

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік),
Усне опитування,
Презентація тез доповідей, 
Контрольні бесіди

ОК 3 Ділова 
комунікація 
іноземною мовою

Лекції, семінарські заняття; 
дискусії, бесіди, проведення 
круглих столів.

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Експрес-опитування, 
тестування.

ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

Лекція, навчальна дискусія, 
розв’язування ситуаційних 
завдань, кейси

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 6 Національний 
банк та грошово-
кредитна політика

Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
графічний,  вирішення 
ситуаційних завдань; 
пошуковий метод,  
порівняння, аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Тематичні письмові роботи,
Самосійні роботи, 
контрольні бесіди.

ОК 8 Страховий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
пошуковий метод, 
спостереження, 
аналітичний, дедуктивний, 
індуктивний, 
дослідницький;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінюваня роботи 
здобувачів в процесі 
практичних занять, 
тестування, експрес-
опитування

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)



ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

Збір даних для написання 
звіту, самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації, самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою та 
інтернет-джерелами

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне та письмове 
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

Лекція, аналіз, синтез 
даних, пізнавальний метод 

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне опитування, дискусії, 
модульні контрольні роботи

ОК 10 Податковий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
метод ілюстрації; 
дистанційний; пошуковий 
метод, аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінювання роботи 
здобувачів у процесі 
поточного   контролю 
Проведення проміжного 
контролю
Проведення модульного 
контролю

ОК 9 Цифрові фінанси Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Опитування, дискусія, 
реферат, кейс, модульна 
контрольна робота

ПР05. Вільно 
спілкуватися 
іноземною мовою 
усно і письмово з 
професійних та 
наукових питань, 
презентувати і 
обговорювати 
результати 
досліджень. 

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та іноземними 
інтернет-джерелами 

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 9 Цифрові фінанси Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
візуалізація

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Опитування, дискусія, 
реферат, кейс, модульна 
контрольна робота



ОК 7 Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

Лекції, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, дискусії, 
пошук інформаційних 
джерел іноземною мовою

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне опитування, 
презентація результатів

ОК 3 Ділова 
комунікація 
іноземною мовою

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Експрес-опитування, 
презентація результатів.

ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

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

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

Пошуковий, аналітичний, 
узагальнення методи, 
моделювання, самостійна 
робота з нормативними 
документами та первинною 
документацією

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 10 Податковий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
метод візуалізації 
(презентація), пошуковий 
метод, аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінювання роботи 
здобувачів у процесі 
поточного   контролю 
Проведення проміжного 
контролю
Проведення модульного 
контролю

ОК 4 Професійна 
етика фінансиста

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Тестовий контроль, усне 
опитування

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

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

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи



та управляти 
ними. 

документами, аналітичними 
даними

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 13 Ринок 
фінансових послуг

Лекція, мозкувий штурм, 
дискусії, розв’язування 
задач, дослідницький метод

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
тестування, усне опитування

ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

Лекція, практичні заняття, 
дискусія, метод візуалізації 
(презентація), 
дистанційний; (вирішення 
ситуаційних заваднь, 
розв’язання завдань тощо); 
пошуковий метод, 
аналітичний, дедуктивний, 
індуктивний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне та письмове 
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

Лекція, практичнні заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, наочний, 
пошуковий, дослідницький 
методи

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Усне опитування, 
самооцінювання, тестування

ОК 9 Цифрові фінанси Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
графічний,  мозковий 
штурм, аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Опитування, дискусія, 
реферат, кейс, модульна 
контрольна робота

ОК 8 Страховий 
менеджмент

Лекція, навчальна дискусія, 
дослідницький метод, 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
експрес-опитування, 
тестування

ОК 6 Національний 
банк та грошово-
кредитна політика

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Самоконтроль, тестування, 
проміжний модульний 
контроль

ОК 3 Ділова 
комунікація 
іноземною мовою

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації, підготовка 
безнес-кейсів.

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Експрес-опитування, 
презентація результатів.

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

ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

Лекція, практичні заняття, 
метод візуалізації 
(презентація), метод 
ілюстрації (графічний, 
табличний тощо); 
дистанційний; пошуковий 
метод, аналітичний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне та письмове 
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 



джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
контрольні бесіди, 
тестування

ОК 10 Податковий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
дискусія, метод ілюстрації; 
вирішення ситуаційних 
заваднь, розв’язання 
завдань 

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінювання роботи 
здобувачів у процесі 
поточного   контролю 
Проведення проміжного 
контролю
Проведення модульного 
контролю

ОК 6 Національний 
банк та грошово-
кредитна політика

Лекція-візуалізація, 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою, бізнес-кейси.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Самоконтроль,
Усне опитування,
Контрольні бесіди.

ОК 7 Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

Лекція, семінарські заняття, 
наочний, графічний, 
аналітичний, узагальнення, 
порівняння методи

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
захист проєкту та кейсів 

ОК 4 Професійна 
етика фінансиста

Лекція, семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді, 
презентації

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Тестовий контроль, усне 
опитування

ОК 2 Мотивування та 
лідерство

Методи узагальнення, 
конкретизація, аналітичний, 
пошуковий

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Самоконтроль,
Усне опитування,
Контрольні бесіди.

ОК 8 Страховий 
менеджмент

Лекція з елементами 
навчальної дискусії, 
практичні заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
поточний модульний 
контроль, усне опитування

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

ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
метод візуалізації 
(презентація), метод 
ілюстрації (графічний, 
табличний тощо); 
моделювання, 
дистанційний; пошуковий 
метод, аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 16 Переддипломна самостійна робота з Поточний контроль: 



практика навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

Лекція, практичні заняття, 
вербальний метод (дискусія, 
співбесіда тощо); метод 
візуалізації (презентація), 
метод ілюстрації 
(графічний, табличний 
тощо); дистанційний; 
вирішення ситуаційних 
заваднь, розв’язання 
завдань, пошуковий метод, 
аналітичний, дедуктивний, 
індуктивний

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне та письмове 
опитування, кейси, тести, 
задачі

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

ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

семінарські заняття, 
виконання індивідуальних 
та командно-групових 
завдань, доповіді

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 6 Національний 
банк та грошово-
кредитна політика

Лекція, демонстрація відео-
матеріалів та їх 
обговорення, самостійна 
робота студентів, 
консультації

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Тестові завдання, 
контрольні роботи

ОК 7 Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

Лекція, дискусія, 
обговорення, аналіз,  синтез 
даних, індивідуальна робота 
із застосуванням 
інтерактивних методів

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Ділові експрес-ігри, 
тематичні письмові роботи, 
задачі, захист кейсів

ОК 10 Податковий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
метод візуалізації 
(презентація), метод 
ілюстрації (графічний, 
табличний тощо); 
дистанційний; аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінювання роботи 
здобувачів у процесі 
поточного   контролю 
Проведення проміжного 
контролю
Проведення модульного 
контролю

ОК 9 Цифрові фінанси Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
графічний,  дедуктивний, 
індуктивний, дослідницький

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Опитування, дискусія, 
реферат, кейс, модульна 
контрольна робота

ОК 8 Страховий 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
дослідницький, аналітичний 
методи, узагальнення, 
порівняння

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
самоконтроль, усне 
опитування, тестування

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 



джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, первинною 
документацією, звітністю

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 13 Ринок 
фінансових послуг

Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
вирішення ситуаційних 
завдань; аналітичний, 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
експрес-опитування, 
проміжний модульний 
контроль, презентація 
результатів.

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

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 13 Ринок 
фінансових послуг

Лекція, практичні заняття, 
аналітичний, дедуктивний, 
індуктивний, самостійна 
робота з навчально-
методичною літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, виконання 
тестів

ОК 12 Вартісно-
орієнтоване 
управління фінансами 
підприємств

Лекція, практичні заняття, 
метод ілюстрації 
(графічний, табличний 
тощо); вирішення 
ситуаційних завдань, 
розв’язання завдань тощо; 
пошуковий метод, 
аналітичний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
усне та письмове 
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

Лекція, практичні заняття, 
навчальна дискусія, 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
тестування, усне 
опитування, проміжний 
модульний контроль 

ОК 10 Податковий 
менеджмент

практичні заняття, дискусія, 
метод візуалізації 
(презентація), метод 
ілюстрації (графічний, 
табличний тощо); 
дистанційний; (вирішення 

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінювання роботи 
здобувачів у процесі 
поточного   контролю 
Проведення проміжного 



ситуаційних заваднь, 
розв’язання завдань тощо)

контролю
Проведення модульного 
контролю

ОК 8 Страховий 
менеджмент

Навчальна дискусія, 
розвязок дослідницьких 
проєктів, самостійна робота 
з навчально-методичною 
літературою та 
нормативними 
документами.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
тестування, контрольні 
бесіди

ОК 7 Міжнародні 
фінанси та 
оподаткування

Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
графічний,  вирішення 
ситуаційних завдань; 
дослідницький;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
поточний контроль, 
самоконтроль,
усне опитування,
розв’язування ситуаційних 
завдань.

ОК 6 Національний 
банк та грошово-
кредитна політика

Лекції з елементами 
дискусій, семінарські 
заняття, виконання 
індивідуальних та 
командно-групових завдань 

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Усне опитування, дискусії 
для обговорення, тестові 
завдання

ОК 5
Фінансовий 
менеджмент

Лекція, практичні заняття, 
метод ілюстрації; 
пошуковий метод, 
аналітичний, дедуктивний, 
індуктивний, 
дослідницький.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, кейси, тести, 
задачі

ОК 4 Професійна 
етика фінансиста

Лекція-візуалізація, 
практичні заняття, дискусії, 
експрес тестування.

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)

ОК 2 Мотивування та 
лідерство

Лекція-візуалізація, 
розв’язання кейсів, дискусії, 
експрес тестування.

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік), 
самоконтроль,
Усне опитування,
Бліц-опитування.

ОК 9 Цифрові фінанси Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
графічний,  мозковий 
штурм, аналітичний, 
дослідницький;
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Опитування, дискусія, 
реферат, кейс, модульна 
контрольна робота

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

ОК15 Виробнича 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК14 Навчально-
наукова практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, законодавчо-
нормативною базою

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК 13 Ринок 
фінансових послуг

Лекція, аналітичний метод, 
наукова дискусія, задачі

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
поточний контроль, 
розв’язування ситуаційних 
завдань.

ОК 11 Бюджетний 
процес та 
казначейська справа

Практичне моделювання, 
робота в малих групах, 
мозковий штурм, 
дослідницький метод

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
опитування, тестування, 
контрольні бесіди



ОК 10 Податковий 
менеджмент

практичні заняття, метод 
візуалізації (презентація), 
метод ілюстрації 
(графічний, табличний 
тощо); дистанційний; 
(вирішення ситуаційних 
завдань, розв’язання 
завдань тощо); пошуковий 
метод, аналітичний.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Оцінювання роботи 
здобувачів у процесі 
поточного   контролю 
Проведення проміжного 
контролю
Проведення модульного 
контролю

ОК 9 Цифрові фінанси Лекція, практичні заняття; 
метод візуалізації, 
аналітичний, дедуктивний, 
індуктивний, 
самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен)
Опитування, дискусія, 
реферат, кейс, модульна 
контрольна робота

ОК 2 Мотивування та 
лідерство

Робота в групах, Лекція, 
семінарські заняття; 
дедуктивний, індуктивний, 
дослідницький;
.самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою.

Підсумковий/семестровий 
контроль (Залік)
Усне опитування, оцінка 
індивідуальних завдань, 
розв’язування ситуаційних 
завдань.

ОК 16 Переддипломна 
практика

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними документами

Поточний контроль: 
виконання завдань згідно 
вимог до звіту  практики, 
оформлення звіту, 
презентація результатів
Підсумковий/семестровий 
контроль 
(диференційований залік)

ОК17 Написання 
кваліфікаційної 
роботи

самостійна робота з 
навчально-методичною 
літературою та інтернет-
джерелами, звітністю, 
установчими, первинними, 
нормативними 
документами, аналітичними 
даними

Презентація результатів, 
публічний захист 
кваліфікаційної роботи

 


