
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Донецький національний університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Освітня програма 4011 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 135

Повна назва ЗВО Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського

Ідентифікаційний код ЗВО 01566057

ПІБ керівника ЗВО Чернега Оксана Богданівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.donnuet.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/135

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 4011

Назва ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування, 
Кафедра фінансів, обліку і оподаткування

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

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових 
дисциплін, Кафедра менеджменту, маркетингу та публічного 
адміністрування, Кафедра економіки та міжнародних економічних 
відносин, Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання, 
Кафедра туризму та країнознавства, Кафедра технологій в ресторанному 
господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16.

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 65177

ПІБ гаранта ОП Нєізвєстна Олена Володимирівна

Посада гаранта ОП директор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

nieizviestna@donnuet.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-302-41-03

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 5 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за напрямом підготовки 
6.03050801 «Фінанси і кредит» Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського (ДонНУЕТ) здійснювалась з 1995 р., а за напрямом підготовки 6.03050802 «Банківська справа» - з 
2000р. (м. Донецьк). З 2014 р. освітній процес продовжився у м. Кривий Ріг. Відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» у 2015 р. в ДонНУЕТ був розроблений Стандарт (тимчасовий) ОП 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування», відповідно до якого здобувачі вищої освіти отримували освітню кваліфікацію бакалавра фінансів, 
банківської справи та страхування. До розробки Стандарту (тимчасового) ОП були долучені науково-педагогічні 
працівники за фахом, з яких була сформована проектна група відповідно до чинного законодавства і нормативно-
правової бази. У грудні 2015 р. Стандарт (тимчасовий) ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» був 
затверджений Вченою радою Університету (протокол №7 від 25.12.2015р.) і набув чинності згідно наказу в.о. ректора 
№181 від 28.12.2015 р. Набір на ОП вперше був здійснений в 2016 р. За період провадження освітньої діяльності 
удосконалювався навчальний план підготовки фахівців з метою врахування пропозицій внутрішніх і зовнішніх 
стейкхолдерів та досягнення найбільшої відповідності освітніх компонентів програмним результатам навчання 
(протоколи Вченої ради №8 від 29.01.2016 р., №6 від 28.11.2016 р., №10 від 07.03.2017 р., №8 від 29.01.2018 р., №5 
від 20.12.2018 р., №17 від 28.05.2020 р.). У травні 2019 р. після затвердження Стандарту вищої освіти України із 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
першого (бакалаврського) рівня були внесені відповідні зміни вже в діючу освітню програму (протокол Вченої ради 
№16 від 20.06.2019 р.). Нова редакція ОП «Фінанси банківська справа та страхування» введена в дію наказом в.о. 
ректора ДонНУЕТ №97 від 25.06.2019 р. У травні 2020 р. із урахуванням пропозицій здобувачів вищої освіти, 
роботодавців, академічної спільноти та інших стейкхолдерів ОП набула нових змін (протокол Вченої ради №17 від 
28.05.2020 р.).
 
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 2020 - 2021 7 1 6 0 0

2 курс 2019 - 2020 26 8 16 0 0

3 курс 2018 - 2019 28 8 18 0 0

4 курс 2017 - 2018 47 11 4 0 0

5 курс 2016 - 2017 42 1 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 4011 Фінанси, банківська справа та страхування

другий (магістерський) рівень 6893 Фінанси, банківська справа та страхування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа
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Усі приміщення ЗВО 6439 4808

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

0 0

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

6439 4808

Приміщення, здані в оренду 0 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 Фінанси, банківська справа 
та страхування 2020.pdf

u+ldsJV0lGkYL5RGJ2fzrPtObWHtx54Qoyy9j+II3kU=

Освітня програма Структурно-логічна схема ОП 
072.pdf

teb9aMbZYAZkwFGuYUDjilUP5rlEEi3Hp1VTOMhYs0E=

Освітня програма Кадри 072 18.02.2021.pdf g/whPxI1xyogtjYP+v750uZEWbBRXNUTYWuENNfCTB
M=

Навчальний план за ОП Навчальний план дФІНб-20.pdf EV1XFTQaX/nMJe67Xw4H/M6eoSYBr+gOfsRmCG35vB
I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецезія СГ ТАС.PDF tMoRc/rErYQ3ytl2OKSMYYFefUBgDrJPWF3S7IeKM90=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія АТ ПРИВАТБАНК.PDF Ms6l4YP5SsF+vx9mHpxTEj4tni6DjzuDXkwCa/fT18g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ПАТ АрселорМіттал.PDF KZJv1uG10oHvXuUTD3ltcmS6aJToY212pSErWSfH12k=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Ціль ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які 
знають і розуміють фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування, вміють 
застосовувати набуті знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; 
володіють управлінськими інструментами здійснення професійної діяльності, навичками комунікації та командної 
роботи; гармонійно розвинутих особистостей, націлених на те, що би зробити власний внесок в розвиток української 
економіки, державності, громадянського суспільства.
Особливість програми полягає в:
- ефективному синтезі дисциплін циклів загальної підготовки та професійного спрямування, що дозволяє досягти 
фахових компетенцій в галузі фінансів (на рівні підприємства, місцевих та державних фінансів), банківської справи 
та страхування;
- можливості проходженні онлайн практики в системоформуючих банках України;
- широкому залученні до освітнього процесу професіоналів-практиків, 
- поглибленому вивченні іноземної мови;
- наявності широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість студенту сформувати власну траєкторію 
навчання.

 

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

Місія Університету полягає у створенні і розповсюдженні освітніх, наукових і загальнолюдських цінностей, які 
сприяють розвитку українського суспільства. Стратегічна ціль полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців 
для забезпечення потреб національного господарства, ринку праці та гармонійно розвинутих особистостей, 
націлених на реалізацію власного внеску в розвиток української економіки, державності, громадянського 
суспільства, шляхом розвитку творчих та лідерських здібностей, критичного мислення, формування професійних 
компетенцій.
Стратегія Університету розміщена на офіційному сайті та доступна за посиланням https://donnuet.edu.ua/strategija-
universitetu/
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Цілі ОП відповідають стратегії Університету та реалізуються при виконанні програм «Підвищення якості освітньої 
діяльності», «Інтернаціоналізація освіти і науки», «Наукова та інноваційна діяльність», «Самореалізація та 
професійне зростання» тощо.

 

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

В 2016 р. у відповідності до Стандарту Університету “Проектування та розробка освітніх програм” (СТУ ДонНУЕТ 
02.02-10–2015 (п.5.11)) було здійснено опитування здобувачів вищої освіти щодо цілей ОП та очікуваних результатів 
навчання, результати якого були використанні при підготовці ОП. Протягом 2016-2019 р. здійснювалися усні 
опитування здобувачів вищої освіти з метою удосконалення ОП. З 2020 р. в Університеті запроваджено онлайн 
анкетування. Результати анкетувань розглядаються групою забезпечення ОП, необхідні зміни вносяться в 
навчальний план ОП, в зміст та структуру окремих навчальних дисциплін.
В 2020 р. до обговорення ОП були залучені випускники програми 2016-2017 рр. (анкета SQ_14). На підставі аналізу 
результатів анкетування, гарантом ОП були внесені пропозиції щодо удосконалення тренінгової програми 
Університету «Технології працевлаштування».

- роботодавці

В процесі формування ОП проектною групою було проведено опитування потенційних роботодавців щодо 
програмних результатів навчання, що дозволило встановити необхідність поглибленого вивчення дисциплін, які 
пов’язані з підвищенням ефективності корпоративних фінансів, що знайшло відображення у включенні в ОП такої 
дисципліни, як «Фінанси підприємства».

- академічна спільнота

При формуванні ОП були враховані наукові інтереси членів проектної групи, їх професійний досвід викладацької 
діяльності (НД «Банківська система», НД «Фінанси», НД «Бюджетна система», НД «Страхування», НД «Фінансова 
діяльність суб’єктів підприємництва» тощо).

- інші стейкхолдери

Інтереси МОН України, як стейкхолдера, враховуються в повному обсязі, що знаходить відображення у відповідності 
цілей і програмних результатів навчання Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (наказ МОН № 729 від 24.05.2019 р.)

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

При формуванні програмних результатів навчання було враховано: 1) тенденції розвитку регіонального ринку праці, 
а саме: незадоволений попит у фахівцях в сфері фінансів, банківської справи та страхування, які: володіють 
методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем; вміють застосовувати аналіз і синтез для 
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; застосовують 
відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; володіють методичним 
інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування; вміють 
спілкуватися в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності, визначати та планувати 
можливості особистого професійного розвитку;
2) тенденції розвитку спеціальності, а саме: увага до сучасних фінансових технологій (НД «Фінансове моделювання в 
бізнесі»); впровадження різноманітних форм страхування та інструментів страхування ризиків (НД «Страхування», 
НД «Управління страховими ризиками»); увага до мовної компетентності та знання іноземних мов (НД «Ділова 
українська мова», НД «Практикум з іноземної мови»), необхідність формування компетентностей майбутнього: 
аналітичне мислення та інноваційність, активне навчання, комплексне вирішення проблем; необхідність розвитку 
"м’яких" (Soft skills) навичок (комунікації, соціальні, командної роботи, адаптивності). 

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

В Дніпропетровській області станом на 01.01.2020 р. здійснює господарську діяльність 4393 суб’єкти 
господарювання, в тому числі в м. Кривий Ріг функціонують лідери світової промисловості («Арселор Міттал 
Кривий Ріг», підприємства групи «Метінвест»), філії та відділення системоформуючих банківських установ 
(ПРИВАТБАНК, ОЩАДБАНК, УКРЕКСІМБАНК тощо), відділення провідних страхових компаній (АСКА, СГ «ТАС»), 
що обумовлює сталу потребу у фахівцях з фінансів, банківської справи та страхування. 
При розробці ОП були враховані галузеві вимоги до фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, а саме: 
володіння поглибленими знаннями щодо фінансового аналізу діяльності підприємств, банків та страхових 
компаній, управління ризиками, роботи із сучасними фінансовими інструментами; вміння опрацьовувати великі 
масиви інформації, застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових 
задач; знання норм законодавства, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та у сфері страхування; вільне 
володіння іноземною мовою; здатність до постійної самоосвіти і вдосконалення.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 
прийнято до уваги досвід подібних програм в інших ЗВО України (Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка, Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Національного 
університету «Запорізька політехніка») та закордонних ЗВО (FreieUniversitätBerlin (FUBerlin) (Німеччина), 
UniversidaddeSevilla (Іспанія), що знайшло прояв в структурі освітніх компонентів та переліку дисциплін 
навчального плану. У навчальний план ОП внесено навчальні дисципліни, які викладаються в усіх проаналізованих 
ЗВО, а саме: макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, фінанси підприємства, управління фінансами страхових 
компаній, фінансовий ринок, фінанси, гроші та кредит, страхування, бюджетна та податкова системи України, 
банківська система, центральний банк та грошово-кредитна політика, менеджмент, маркетинг, практикум з 
іноземної мови.

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

Досягнення програмних результатів навчання забезпечується змістом, структурою і логічною послідовністю освітніх 
компонентів. Результати навчання досягаються таким чином: ПР01-ПР03– за рахунок викладання НД, а саме: ПР01 
– «Політична економія», «Макроекономіка»; ПР02 – «Вступ до спеціальності», «Фінанси, гроші та кредит»; ПР03 – 
«Історія укр. державності та культури», «Міжнародна економіка»; ПР04- ПР11,– за рахунок викладання НД, а саме: 
ПР04 – «Фінанси», «Бюджетна та податкова системи України», «Фінанси підприємств», «Банківська система», 
«Страхування», «Фінансовий ринок»; ПР05 – «Статистика», «Бюджетна та податкова система України», «Фінанси 
підприємства», «Банківська система», «Страхування»; ПР06 - «Економіко-математичні методи та моделі», 
«Інформатика та інформаційні технології»; ПР07 – «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Банківська система», 
«Страхування», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Внутрішній господарський контроль», 
«Фінансовий ринок»; ПР08 - «Економіко-математичні методи та моделі», «Інформатика та інформаційні 
технології»; ПР09 – «Бухгалтерський облік», «Внутрішній господарський контроль», «Облік у банку»; ПР10 - 
«Статистика», «Інформатика та інформаційні технології»; ПР11 – «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Банківська 
система», «Страхування», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Внутрішній господарський 
контроль», «Фінансовий ринок»; ПР12 - «Менеджмент», «Управлінські рішення», ПР13 – «Статистика», «Бюджетна 
та податкова система України», «Фінанси підприємства», «Банківська система», «Страхування»; - в результаті 
проходження практики зі спеціальності; ПР14-ПР20 досягаються за рахунок 1) використання студентоцентрованих 
технологій навчання (Flipped classroom, peer-to-peer-learning, peer learning); 2) створення освітнього 
комунікативного середовища; 3) виконання групових проектів (НД «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління 
проектами», «Управлінські рішення», тощо); 4) реалізації міжпредметних зв’язків дисциплін професійного циклу 
(наприклад, НД «Вступ до спеціальності» → НД «Фінанси» → НД «Фінанси підприємств»); 5) забезпечення 
конструктивної взаємодії викладача/адміністрації та студента; 6) зростання функціональності мови та мовлення (НД 
«Ділова українська мова», «Іноземна мова»); 7) навчання принципам презентації і пояснення ідей, понять і 
концепцій; усвідомлення мети спілкування; врахування особливостей аудиторії або співрозмовників; навички 
переконання, уміння вести діалог; уникання дискримінаційної мови, впевненість (НД «Філософія», «Соціологія та 
політологія», «Цивілізаційні трансформації сучасності», «Трудове право», «Адміністративне право»; наукові 
конференції); РН21-РН23 - за рахунок набуття таких компетенцій як: 1) особиста, соціальна, громадянська, 
підприємницька, культурної обізнаності та самовираження; 2) розуміння цінностей вільного демократичного 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, ведення здорового способу життя

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

Для спеціальності наявний затверджений Стандарт вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» наказ МОН № 729 від 24.05.2019 р.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

171

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає предметній області спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», що регламентована Стандартом вищої освіти для вказаної спеціальності, 
затвердженим наказом МОН України від 24.05.2019 р. №729. ОП має чітку структуру, її освітні компоненти 
взаємопов’язані та становлять логічну послідовність, що відображено у структурно-логічній схемі. Освітні 
компоненти відповідають об’єкту вивчення ОП, оскільки передбачають пізнання устрою, принципів й механізмів 
функціонування та розвитку фінансових систем. Теоретичний зміст предметної області ОП забезпечується тими 
освітніми компонентами, що орієнтовані на вивчення понять, категорій, теорії та концепції фінансової науки.
За набуття здобувачами практики застосування методів, методики та технології фінансової науки відповідає цикл 
освітніх компонентів професійної підготовки, практика зі спеціальності. Для аудиторної, самостійної та науково-
дослідної роботи, дистанційного навчання здобувачі застосовують системне та сервісне програмне забезпечення: 
операційну систему Windows; прикладне програмне забезпечення: Office365, Microsoft Office (Word, Excel, Access, 
PowerPoint, Outlook, Teams), платформу Мооdle. 
Програмні результати навчання забезпечуються обов’язковими компонентами, що підтверджують матриця 
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми та силабусами 
навчальних дисциплін. 

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

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів ВО реалізована через індивідуальний навчальний план. Процедури та 
механізми, що забезпечують формування індивідуальної траєкторії, визначені положеннями П ДонНУЕТ 02.01-01-
2020 “Про організацію освітнього процесу” (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-02.01-01-
2020.pdf), П ДонНУЕТ 02.01-11-2020 “Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти” 
(https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/r-02.01-11-2020.pdf.).
Індивідуальний навчальний план здобувача, враховує вимоги ОП,    освітньо-професійні та особистісні інтереси 
здобувача ВО.  Індивідуальним навчальним планом здобувача ВО передбачено 28,75% вибіркових дисциплін.

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

Вибір навчальних дисциплін (НД) здійснюється здобувачем ВО у межах, передбачених ОП та навчальним планом. 
Право на вибір НД та процедура вибору визначені положенням П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про організацію 
освітнього процесу» (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-02.01-01-2020.pdf), положенням П 
ДонНУЕТ 02.01-11-2020 «Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти» 
(https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/r-02.01-11-2020.pdf.). 
Інформація про можливість та процедуру вибору НД надається здобувачам ВО 1 курсу під час проведення 
адаптаційного тижня (перший тиждень навчання в Університеті). 
Запис на вибіркові дисципліни весняного семестру здійснюється здобувачами ВО 1 курсу щорічно з 01.09 по 07.09. В 
цей період директори ННІ організовують зібрання здобувачів ВО 1 курсу, на яких викладачі (адміністратори) 
вибіркових дисциплін проводять презентації цих дисциплін та надають вичерпну інформацію щодо їх структури, 
обсягів контактних годин та видів самостійної роботи. Крім того, інформація про вибіркові дисципліни (у вигляді 
робочої програми) наявна на сайті Університету (вкладення Студенту - Каталог дисциплін). У 2020-2021 н.р. вибір 
дисциплін здобувачами ВО 1 курсу відбувався згідно до наказу від 25.08.2020р. №145.
Запис на вибіркові дисципліни наступного навчального року (на осінній та весняний семестри) здійснюється 
здобувачами ВО (1,2,3 рік навчання) в ІІ етапи. На І етапі, вибір здійснюється серед вибіркових дисциплін, 
передбачених навчальним планом ОП. На ІІ етапі, вибір здійснюється з дисциплін Каталогу дисциплін (Сайт 
Університету-вкладення Студенту-Каталог дисциплін). Під час І та ІІ етапів директори ННІ організовують зібрання 
здобувачів ВО, на яких викладачі (адміністратори) вибіркових дисциплін проводять презентації дисциплін та 
надають вичерпну інформацію щодо їх структури, обсягів контактних годин та видів самостійної роботи. Крім того, 
інформація про вибіркові дисципліни (у вигляді робочої програми) наявна на сайті Університету (вкладення 
Студенту - Каталог дисциплін) та на інформаційних сайтах кафедр. 
У 2019-2020н.р. вибір дисциплін здобувачами ВО 1-3 курсів відбувався згідно до наказу від 18.11.2019р. №166. У 
2020-2021н.р. вибір дисциплін здобувачами ВО 1-3 курсів відбувався згідно до розпорядження від 13.11.2020р. №28.
За результатами вибору здобувачі ВО заповнюють «Лист вибору дисциплін» та засвідчують цей вибір власним 
підписом. Після обробки «Листів вибору дисциплін» дирекцією ННІ приймається рішення щодо НД, які будуть 
викладатися у наступному році. Результати вибору розглядаються та затверджуються на Вченій Раді ННІ та 
вносяться до індивідуальних планів здобувачів (Протокол ВР ННІЕУА №3 від 26.09.2019р.; №7 від 24.12.2019р.; №3 
від 18.10.2020р.; №4 від 24.11.2020р., №5 від 24.12.2020р.). Надалі інформація надається для обробки та розрахунку 
планового навантаження до навчального відділу.

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

У ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачено практику зі спеціальності (3 кредити, 6 семестр). 
Практика зі спеціальності надає здобувачам ВО досвід професійної діяльності, сприяє формуванню професійних 
умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, пов'язаних із організацією діяльності 
сучасних підприємств, банківських установ та страхових компаній в реальних соціально-економічних умовах їх 
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функціонування. Здобувачі ВО мають можливість проходити практику у м. Кривий Ріг. Під час проходження 
практики формуються наступні компетентності, передбачені Стандартом ВО: ЗК01, ЗК02, ЗК05, ЗК06, ЗК07, ЗК08, 
ЗК10, ЗК11, СК01, СК03, СК05, СК06, СК07, СК09, СК10, СК11. Зміст і завдання практичної підготовки визначаються 
програмою практики зі спеціальності та методичними вказівками, що розроблені кафедрою відповідно до 
положення П ДонНУЕТ 05.02-01-2020 «Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти» 
(https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-05.02-01-2020.pdf).
Для визначення змісту, цілей і завдань практичної підготовки відбувається тісна співпраця з роботодавцями 
шляхом проведення взаємних консультацій, анкетування, укладання договорів про співпрацю. 
Формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 
умовах на базі знань, одержаних в Університеті, здобувачі оцінили як «скоріше досягнуто» (результати за анкетою 
SQ_03).

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

Освітні компоненти ОП дозволяють поруч з hard skills сформувати та розширити спектр soft skills (SS) здобувачів 
ВО. SS навички студенти ОП здобувають та відпрацьовують під час контактних занять, практичної підготовки та 
самостійної роботи. Для набуття SS навичок використовуються такі методи навчання як: активні імітаційні (ділова 
гра, ігрове проектування, моделювання ситуацій, комунікативна задача) та неімітаційні (технологія „Мікрофон”, 
технологія „Карусель”, технології „Бліц-інтерв`ю”, підхід peer-learning, олімпіада).
Всі освітні компоненти ОП формують такі SS, як: комунікативні здібності, лідерство, тайм менеджмент, 
адаптивність та гнучкість, управління власним розвитком, тактичне і стратегічне мислення, проектне мислення, 
переконання і аргументація, планування і цілепокладання, вміння залагоджувати конфлікти тощо. Окремі 
компоненти ОП формують навички: мовні – НД «Ділова українська мова», «Основи наукових досліджень та 
академічне письмо», «Іноземна мова»; соціально-особистісні – НД «Соціологія і політологія», «Філософія», 
ситуаційної обізнаності – НД «Цивілізаційні трансформації сучасності», «Історія української державності та 
культури», соціальна та громадянська відповідальність – НД «Трудове право», «Господарське право», управління 
часом, командна робота, риси лідерства, вміння залагоджувати конфлікти - НД «Менеджмент», 
«Самоменеджмент», «Комунікативний менеджмент».

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)?

Під час розробки та реалізації ОП використовується студентоцентрований підхід, що ґрунтується на реалістичності 
запланованого навчального навантаження та передбачає урахування пріоритетів особи у виборі змісту навчання 
(можливість вибору навчальних дисциплін), темпу (робота в  навчальному середовищі Мoodle при виконанні 
індивідуальних завдань), та місця навчання (бібліотека, житло, парк, транспорт - в місцях, де є Інтернет).
Контроль за реальним обсягом навантаження по навчальній дисципліні здійснює викладач (адміністратор), який 
визначає зміст контактних годин та самостійної роботи, розробляє завдання та встановлює час і терміни їх 
виконання з урахуванням психологічних норм засвоєння інформації студентами та з використанням технологій 
хронометражного вимірювання. Вся інформація щодо обсягів і змісту самостійної роботи відображається у силабусі. 
Керівник практики зі спеціальності надає інформацію стосовно організації її проходження, планує тижневе 
навантаження студентів, узгоджує його з іншими видами навчальної діяльності, розробляє індивідуальне завдання 
та встановлює час і терміни його виконання.

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

За ОП не здійснюється підготовка здобувачів ВО за дуальною формою освіти. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://vstup.donnuet.edu.ua/

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

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня 
бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) ЗНО (результати вступних випробувань) з трьох конкурсних 
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предметів, визначених Умовами прийому на навчання для здобуття ВО.
При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста конкурсний відбір 
здійснюється за результатами ЗНО з двох конкурсних предметів, відповідно до переліку з Умов прийому, та 
фахового вступного випробування. 
У обговоренні мінімального балу ЗНО приймають участь гарант ОП, члени групи забезпечення, члени Приймальної 
комісії (під час розробки Правил прийому) та члени Вченої ради Університету (під час затвердження Правил 
прийому).
Програми вступних випробувань щороку розробляються предметними екзаменаційними і фаховими атестаційними 
комісіями та затверджуються на засіданнях відповідних кафедр за участю гаранта ОП, Вченою радою Університету 
та головою Приймальної комісії.
Коефіцієнт вагомості другого предмету ЗНО (або фахового вступного випробування при вступі на основі ОКР 
молодшого спеціаліста) має найбільше значення серед коефіцієнтів вагомості інших складових конкурсного балу, 
що обґрунтовується їх профільністю для даної ОП.
Встановлені Правилами прийому вимоги є ефективним способом для формування вмотивованого, здатного до 
навчання за ОП контингенту здобувачів ВО.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються положенням П ДонНУЕТ 01.03-04-2020 
“Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ДонНУЕТ” (https://donnuet.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/r-01.03-04-2020.pdf), що оприлюднене на сайті Університету.

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

12.07.2018 р. з метою поновлення Кузнєцовою В.Є. було подано заяву про поновлення на навчання та пакет 
документів (включаючи академічну довідку). Заступником відповідального секретаря приймальної комісії з питань 
переведень та поновлень Літус О.Є. здійснений розгляд заяви та пакету документів і визначений перелік дисциплін, 
що складають академічну різницю. На підставі заяви здобувача, рішення Приймальної комісії ДонНУЕТ (протокол 
№33 від 23.08.2018р.), академічної довідки (№18/97 від 04.07.2018р., виданої Дніпровським національним 
університетом імені Олеся Гончара), наказу ДонНУЕТ (№423-с від 23.08.2018р.) здобувача було поновлено на 2 рік 
навчання заочної форми за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня «бакалавр» за заявленою ОП з 
01.09.2018р. Розпорядженням директора ННІ управління та адміністрування визначений графік складання 
академічної різниці (розпорядження №015 від 03.09.2018р). Академічна різниця була успішно складена 
здобувачем.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється розділом 7 положення П 
ДонНУЕТ 01.03-04-2020 “Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ДонНУЕТ” 
(https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/r-01.03-04-2020.pdf), що оприлюднене на офіційному сайті 
Університету.

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

На даній ОП процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не застосовувалася.

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

Основними формами організації навчання, які сприяють досягненню програмних результатів навчання, є: лекції, 
практичні заняття, самостійна робота студентів, практика зі спеціальності. Основними методами навчання і 
викладання є активні імітаційні (ділова гра, ігрове проектування, моделювання ситуацій, комунікативна задача) та 
неімітаційні (технологія „Мікрофон”, технологія „Карусель”, технології „Бліц-інтерв`ю”, підхід peer-learning, 
олімпіада) методи.
Розробка методичного забезпечення (силабусів, робочих програм, методичних рекомендацій) освітніх компонентів 
ОП базується на окреслених формах і методах навчання і викладання та забезпечують набуття студентами ОП hard 
skills (професійні знання та навички) та soft skills (соціальні, командної роботи, адаптивності). 

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

Форми і методи навчання і викладання повністю відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та 
реалізовуються через: можливість створення індивідуального навчального плану студента та вибору змісту навчання 
(можливість вибору навчальних дисциплін), вибору темпу навчання (робота у навчальному середовищі Мoodl при 
виконанні індивідуальних завдань, варіантів самостійної роботи), можливість вибору місця навчання (бібліотека, 
житло, парк, транспорт), участь у програмах академічної мобільності, отримання права на академічну відпустку, 
можливість визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО.
Відповідно до наказу №133 від 11.08.2020р. «Про проведення опитування здобувачів вищої освіти» з 01.09.2020р по 
21.09.2020р. у ДонНУЕТ було проведено on-line опитування щодо рівень задоволеності здобувачів ВО формами і 
методами навчання і викладання (анкета SQ_5). Результати опитування здобувачів ВО дозволяють зробити 
висновок про високий рівень їх задоволеності методами навчання та викладання: оцінки окремих аспектів отримали 
від респондентів у переважній більшості оцінки "повністю задовольняє" та "скоріше задовольняє".

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

В Університеті створені умови для успішної реалізації здобувачами ВО та НПП права на академічну свободу. 
Документи системи менеджменту якості Університету (положення П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про організацію 
освітнього процесу», П ДонНУЕТ 02.02-04-2020 «Про методичне забезпечення освітньої програми», П ДонНУЕТ 
02.02-03-2020 «Про методичне забезпечення навчальної дисципліни») регламентують лише структури освітньої 
програми та методичного забезпечення навчальної дисципліни. 
При розробці методичних матеріалів та здійсненні освітньої діяльності НПП мають можливість на вільний вибір 
форм, методів (словесних, наочних, практичних) і засобів викладання і навчання, що базуються на принципах 
свободи слова, творчого підходу, вільному поширенні знань та, водночас, дозволяють досягнути необхідних 
результатів навчання за ОП. 
Здобувачі ВО та НПП мають право на вільний вибір тем для досліджень.
Університет створює умови для реалізації креативних підходів до освітнього процесу, проведення наукових 
досліджень та використання їх результатів у освітньому процесі. Для задоволення інтересів здобувачів ВО в 
освітньому процесі використовуються переваги платформи Mоodle, що дозволяє реалізувати принципи академічної 
свободи у виборі часу, місця та способу опанування навчальних матеріалів.

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 *

За ОК «Навчальні дисципліни» інформація надається:
1) інформація про можливість та процедуру вибору НД надається здобувачам ВО 1 курсу під час проведення 
адаптаційного тижня (перший тиждень навчання в Університеті). Здобувачам ВО надається детальна інформація 
про освітні компоненти ОП, за якою вони будуть навчатися, а також й про інші ОП, за якими започатковано освітній 
процес в Університеті;
2) на організаційних зборах під час вибору дисциплін, на яких викладачі (адміністратори) вибіркових дисциплін 
проводять презентації цих дисциплін та надають вичерпну інформацію щодо їх структури, обсягів контактних годин 
та видів самостійної роботи;
3) на першому занятті, на якому студентів ознайомлюють зі змістом силабусу, термінами виконання та здачі 
індивідуальних та самостійних робіт, порядком та критеріями їх оцінювання. Додаткова інформація надається 
викладачем НД протягом семестру (участь у олімпіадах, конкурсах, тощо). 
Крім того, інформація про навчальні дисципліни (у вигляді робочої програми) наявна на сайті Університету 
(вкладення Студенту - Каталог дисциплін).
За ОК «Практика зі спеціальності» інформацію стосовно організації проходження, критеріїв оцінювання та порядку 
захисту звітів надають керівники практики до початку практики.
За ОК «Атестаційний екзамен» інформація стосовно організації проведення, критеріїв оцінювання, структури, 
основних понять та системи базових тестів наведена у методичних вказівках, розміщених на навчальній платформі 
moodle та у репозитарії Університету.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається шляхом:
1) опанування писемних компетентностей (НД «Ділова українська мова»); 2) виконання індивідуальних завдань 
науково-дослідного характеру; 3) участі здобувачів ВО у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (1. 
2017-2018 н.р., ІІ етап зі спеціальності «Фінанси і кредит», ст. гр. ФІН-14 Овчаренко К., диплом ІІІ ступ.; 2. 2018-2019 
н.р, ІІ етап зі спеціальності «Фінансова безпека», ст. гр. ФІН-15 Шокер Р., диплом ІІ ступ. 3. 2018-2019 н.р., ІІ етап зі 
спеціальності «Фінанси і кредит», ст. гр. ФІН-15 Баладінська К.Ю., диплом ІІІ ступ.) 4) участі здобувачів ВО у 
студентських олімпіадах (1. 2017-2018 н.р. І етап Всеукр. студ. олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», 
Овчаренко К., ст. гр. ФІН-14; 2. 2017-2018 н.р. І етап Всеукр. студ. олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», 
Бойко О., ст. гр. ФІН-14,; Овчаренко К., ст. гр. ФІН-14; 3. 2018-2019 н.р. І етап Всеукр. студ. олімпіади з дисципліни 
«Фінанси», Євсікова К., Помазан І.- ст. гр. ФІН-17; 4. 2018-2019 н.р. І етап Всеукр. студ. олімпіади  зі спеціальності 
«Банківська справа», Гребенюк І., Кіяшко А. - ст. гр. ФІН-15; 5. 2019-2020 н.р. І етап Всеукр. студ. олімпіади з 
дисципліни «Фінанси», Помазан І., ст. гр. ФІН-17, Євсікова К., ст. гр. ФІН-17; 6. 2019-2020 н.р. І етап Всеукр. студ. 
олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», Євсікова К., Помазан І. - ст. гр. ФІН-17) 5) участі в роботі наукових 
студентських гуртків: «Фінанси та банківництво»; 6) участі здобувачів в роботі наукових семінарів «Сучасні 
проблеми державних фінансів та банківської галузі»; 7) участі в роботі науково-дослідної лабораторії «Фінансово-
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аналітичні дослідження в економіці»; 8) участі здобувачів ВО у виконанні НДР «Теоретико-методологічні засади 
розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій», 2018-2020 рр., номер 
державної реєстрації 0118U003859 (Кіяшко А., ст. гр. ФІН-15; Тетеря В., ст. гр. ФІН-16; Помазан І., ст. гр. ФІН-17; 
Дядюра К., ст. гр. ФІН-18); 9) участі здобувачів ВО у наук.-практ. конференціях (за 2017-2020 рр. здобувачі ВО 
прийняли участь у 20 міжнар. і 12 всеукр. наук.-практ. конференціях).

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

У відповідності до STU 02.02-10-2020 «Проектування та розробка освітніх програм» удосконалення ОП (оновлення 
змісту освітніх компонентів) здійснюється групою забезпечення. На підставі рішення засідання кафедри, 
навчально-методичної ради вносяться зміни в навчальний план та розробляється необхідне методичне 
забезпечення. Процес передбачає оцінювання таких параметрів: зміст ОП у світлі нових досліджень у відповідній 
галузі з метою забезпечення актуальності програми; зміна потреб ринку праці та  суспільства; робоче навантаження, 
навчальні досягнення та успішність студентів; ефективність процедур оцінювання студентів; очікування, потреби та 
задоволеність студентів та роботодавців щодо ОП; навчальне середовище і служба підтримки студентів та їх 
відповідність цілям програми.
Оновлення методичного забезпечення ОП здійснюється у відповідності до STU 02.02-15-2020 «Навчально-
методичне забезпечення», а саме реалізуються підпроцеси 1) планування та підготовка навчальних видань; 2) 
контроль та аналіз.
Оновлення методичного забезпечення ОП здійснюється в лютому – травні кожного року (за потребою) відповідно 
STU ДонНУЕТ 02.02 – 13 – 2020 «Реалізація освітніх програм». 
Відповідно до положення П ДонНУЕТ 02.02-03-2020 «Про методичне забезпечення навчальної дисципліни» 
оновлене методичне забезпечення на наступний навчальний рік розміщується на навчальній платформі moodle, в 
Office 365 до 1 вересня (осінній семестр), до 1 січня (весняний семестр).
Відповідно до положення П ДонНУЕТ 02.02-04-2020 «Про методичне забезпечення освітньої програми» 
(методичне забезпечення освітньої програми – це сукупність методичних забезпечень навчальних дисциплін, які 
включено до навчального плану освітньої програми, та інших нормативних та навчально-методичних матеріалів в 
електронній та паперовій формах, за допомогою яких реалізуються завдання, сформульовані в освітній програмі) 
оновлення (корегування) методичного забезпечення здійснюється в лютому–травні кожного року. Оновлене 
методичне забезпечення на наступний навчальний рік  розміщується на навчальній платформі moodle, в Office 365 
до 1 вересня.
Відповідно до положення П ДонНУЕТ 02.01-07–2020 «Про організацію та проведення підсумкового контролю 
знань у формі тестування» п. 4.6 «Тестові завдання мають оновлюватися кожного навчального року, а їх кількість 
має збільшуватися не менше ніж на 20% від обсягу попереднього періоду. Відповідальність за оновлення тестів несе 
гарант освітньої програми».
Робочі програми навчальних дисциплін розміщуються на сайті Університету (вкладення Студенту-Каталог 
навчальних дисциплін).
Силабуси розміщуються на навчальній платформі moodle.
В контрактах ННП (частина 3. Обов’язки НПП) закладається пункт 3.2. «Підготовка (оновлення) методичного 
забезпечення навчальних дисциплін та розміщення їх на навчальній платформі moodle згідно розподілу 
навчального навантаження».

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

Навчання. Навчальний план ОП передбачає вивчення здобувачами ВО НД «Іноземна мова», «Практикум з 
іноземної мови». Здобувачі ВО мають доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. 
Викладання. Викладачі ОП проходять навчання за міжнародними програмами підвищення кваліфікації (Болгарія, 
2019р., Зінченко В.; Болгарія, 2020р., Бочарова Ю.; Польща, 2017р., Шендригоренко М.; Болгарія, 2018р. 
Ніколайчук О.). Викладання на ОП передбачає використання інноваційних технологій, які запозичені з міжнародної 
практики, а саме Flipped Classroom, Peer Learning (див. Силабуси). Наукові дослідження. НПП здійснюють 
оприлюднення результатів досліджень у закордонних виданнях (Шевченко Л., Венесуела, 2017р.; Іванова Н., 
Іспанія, 2017р.; Бондарчук О., Польща, 2018р.; Карабаза І., Іванова Н., Латвія, 2019р.; Нєізвєстна О., Австрія, 2019р.; 
Іванова Н., Карабаза І., Чехія, 2020р.), беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях (3 
конференції, 2017 – 2019 рр.: Нєізвєстна О.В., Іванова Н.С.). Протягом 2017 – 2020 рр. опубліковано у міжнародних 
наукометричних базах Scopus і Web of Science: Іванова Н. - 2 ст., Нєізвєстна О. - 3 ст., Карабаза І. - 1 ст., Ніколайчук 
О. - 2 ст., Шендригоренко М. - 3 ст., Коверза В. - 1 ст.,  Шевченко Л. - 3 ст., Бондарчук О. - 1 ст., Бочарова Ю. - 1 ст..

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?

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання. Вони дозволяють перевірити 
досягнення програмних результатів навчання у межах навчальних дисциплін ОП і забезпечують своєчасне 
коригування навчального процесу.
В Університеті використовуються такі види контролю як поточний і підсумковий. Поточний контроль проводиться 
протягом семестру. Основна мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та 
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здобувачами ВО у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, 
одержана при поточному контролі, використовується як викладачем - для коригування методів і засобів навчання, 
так і студентами – для планування самостійної роботи.
Критерії оцінювання рівня знань здобувачів ВО відображаються у робочій програмі НД та силабусі.
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів вивчення здобувачем ВО окремої НД. Максимальна сума 
балів, які може набрати здобувач ВО при вивченні НД, складає 100. Оцінювання здійснюється за національною 
шкалою та шкалою ECTS. В Університеті використовуються дві форми підсумкового контролю: залік та екзамен. 
Залік - це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу оцінюється на 
підставі результатів поточного контролю протягом семестру.
Екзамени проводяться у період екзаменаційних сесій, відповідно до розкладу, що затверджується першим 
проректором та доводиться до відома здобувачів ВО до початку екзаменаційної сесії. Форма проведення екзаменів в 
Університеті – тестування.
Існуючі в Університеті форми контрольних заходів (в т.ч. і на ОП) дозволяють об’єктивно перевірити досягнення 
програмних результатів навчання за рахунок високого організаційного, методичного рівня управління цим 
процесом (застосування прийомів диференціації контролю знань; організація багаторівневого контролю із 
застосуванням тестів, теоретичних запитань, ситуаційних завдань; визначення якісних характеристик контролю 
((повноти (наявність повного ланцюга системи знань); систематичності (упорядкованість і стрункість); науковості 
(глибоке засвоєння наукових понять, законів, теорій); міцності (можливість довгострокового зберігання в пам'яті 
накопиченої суми знань і засобів діяльності)).

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

Документація СМЯ Університету передбачає наявність чітких та зрозумілих форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО. Загальні підходи та вимоги до проведення контрольних заходів 
викладені у “Пам'ятці першокурсника”, з якої здобувачі знайомляться в межах адаптаційного тижня. Пам'ятка, в 
тому числі, містить посилання на документи СМЯ, що регламентують проведення контрольних заходів, а саме:
Положення П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 “Про організацію освітнього процесу” (https://donnuet.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/r-02.01-01-2020.pdf), містить вимоги (п. 7.14) до організації та проведення контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання.
Положення П ДонНУЕТ 02.01-07-2020 “Про організацію та  проведення підсумкового контролю знань у формі 
тестування" (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/r-02.01-07-2020.pdf) визначає форми проведення 
контрольних заходів, вимоги до їх проведення, а також перевірки та інтерпретації результатів тестування.
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень відображено в робочих програмах дисциплін, що розміщені на сайті в 
Каталозі дисциплін, силабусах (навчальна платформа moodle), методичних вказівках до вивчення дисциплін, 
підготовки до атестаційного екзамену, що розміщено у репозитарії. 

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

За ОК «Навчальні дисципліни» інформація надається на першому занятті, на якому студентів ознайомлюють зі 
змістом силабусу, термінами виконання та здачі індивідуальних та самостійних робіт, порядком та критеріями їх 
оцінювання. Додаткова інформація надається викладачем (адміністратором) НД протягом семестру (участь у 
олімпіадах, конкурсах, наукових студентських конференціях тощо).
По ОК «Практика зі спеціальності» інформацію стосовно організації проходження, критеріїв оцінювання та порядку 
захисту звітів надають керівники практики.
Повна інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів представлена в 
робочих програмах НД, що розміщені на сайті Університету (https://donnuet.edu.ua/kataloh-dystsyplin-bakalavr/) та 
на навчальній платформі moodle (http://www.moodle.donnuet.edu.ua/)
За ОК «Атестаційний екзамен» інформація стосовно критеріїв оцінювання розміщена на сайті випускової кафедри 
та наведена у методичних вказівках, розміщених на навчальній платформі moodle і у репозитарії Університету.

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

Форма атестації здобувачів ВО за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 072 ««Фінанси, банківська справа та 
страхування»» відповідає вимогам Стандарту вищої освіти: атестаційний екзамен.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється  положеннями: 
П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 “Про організацію освітнього процесу”, 
П ДонНУЕТ 02.01-07-2020 “Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування", 
П ДонНУЕТ 02.01-06-2020 “Про екзаменаційну комісію”,
П ДонНУЕТ 02.01-17-2020 “Про апеляцію результатів підсумкового контролю”.
Дані документи відкриті та доступні для здобувачів ВО та викладачів. Документи оприлюднено на сайті 
Університету за посиланням: https://donnuet.edu.ua/polozhennia-universytetu/

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

Об’єктивність екзаменаторів при проведенні контрольних заходів та оцінюванні результатів забезпечується 
безумовним дотриманням вимог положення П ДонНУЕТ 02.01-07-2020 «Про організацію та проведення 
підсумкового контролю знань у формі тестування» (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/r-02.01-07-
2020.pdf). Базовою формою проведення контрольних заходів прийнята комп’ютерна форма тестування на 
навчальній платформі moodle, яка забезпечує оцінювання результативності здобувачів ВО програмними засобами 
платформи та унеможливлює неправомірну зміну результатів контрольних заходів.
Розділ 5 положення П ДонНУЕТ 02.01-07-2020 «Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у 
формі тестування» регламентує утворення та правила роботи комісій, які забезпечують проведення контрольних 
заходів, із дотриманням умов доброчесності та об’єктивності, що створює умови для запобігання виникненню 
конфліктних ситуацій. У разі незгоди із результатами контрольних заходів здобувачі ВО можуть подати заяву про 
апеляцію відповідно до вимог положення П ДонНУЕТ 02.01-17-2020 «Про апеляцію результатів підсумкового 
контролю» (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/r-02.01-17-2020.pdf).
Під час реалізації ОП конфліктних ситуацій щодо проведення контрольних заходів не відбувалось, тому відповідні 
процедури не застосовувались.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується  п. 7.21 положення П ДонНУЕТ 02.01-01-
2020 «Про організацію освітнього процесу» та положенням П ДонНУЕТ 02.01-07-2020 «Про організацію та 
проведення підсумкового контролю знань у формі тестування».
Повторне складання контрольних заходів допускається не більше двох разів: перший раз – у формі тестування 
(згідно з розпорядженням першого проректора), другий раз – комісії, яку створює директор навчально-наукового 
інституту. Оцінка комісії є остаточною.
Здобувач ВО Лоскутов В.М. (гр. ФІН-17) денної форми навчання був допущений до складання підсумкового 
контролю знань з дисципліни “Страхування” (31.05.2019р., 4 семестр), але під час екзамену одержав незадовільну 
оцінку («FX» - незадовільно з можливістю повторного складання). За зверненням Лоскутова В.М. директор 
навчально-наукового інституту дозволив ліквідувати академічну заборгованість після завершення екзаменаційної 
сесії другого семестру – до початку наступного навчального року та протягом двох тижнів від його початку, але не 
пізніше 10 вересня. Лоскутов В.М. (06.09.2019р.) повторно склав екзамен у формі тестування засобами платформи 
Moodle відповідно до графіку ліквідації заборгованостей і отримав оцінку (61/Е).

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

Процедури Університету, що урегульовують порядок оскарження процедури проведення і результатів контрольних 
заходів та повторного проходження контрольних заходів, регламентуються положеннями: П ДонНУЕТ 02.01-01-
2020 “Про організацію освітнього процесу”, П  ДонНУЕТ 02.01-06-2020 “Про екзаменаційну комісію”, П ДонНУЕТ 
02.01-07-2020 “Про організацію та проведення підсумкового контролю знань у формі тестування”, П ДонНУЕТ 
02.01-17-2020 “Про апеляцію результатів підсумкового контролю”. Дані документи відкриті та доступні для 
здобувачів ВО та викладачів. Документи оприлюднено на сайті Університету за посиланням: 
https://donnuet.edu.ua/polozhennia-universytetu/
Оскаржень процедури та результатів проведення контрольних заходів на даній ОП не було.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності відображені в таких документах:
Кодекс етики та гідності Університету (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/kodeks-1.pdf)
положення П ДонНУЕТ 02.02-10–2020 «Про запобігання та виявлення академічного плагіату» 
(https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/r-02.02-10-2020.pdf).
Ці документи є відкритими та доступними для здобувачів ВО та викладачів. Документи оприлюднено на сайті 
Університету.

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

Перевірка на дотримання академічної доброчесності здійснюється для всіх письмових робіт здобувачів ВО, наданих 
у вигляді електронних файлів (у форматах *.pdf; *.doc; *.docx; *.rtf; *.odt, *.ods, *.odp) з використанням 
спеціалізованих програми Unicheck відповідно до порядку, визначеного в розділі 5 положення П ДонНУЕТ 02.02-
10–2020 «Про запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://donnuet.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/r-02.02-10-2020.pdf).
Методичні розробки та наукові праці НПП, що рекомендуються до публікації в ДонНУЕТ, проходять обов’язкову 
перевірку на плагіат. У випадку виявлення порушення академічної доброчесності при перевірці (низький ступінь 
показника оригінальності тексту 0-74,99%) текст до друку не допускається і повертається автору на доопрацювання. 
Після внесених необхідних виправлень процедура проводиться повторно.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
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Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів ВО ОП здійснюється шляхом:
інформування здобувачів ВО 1 курсу про наявні в Університеті політику, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності під час проведення адаптаційного тижня (перший тиждень навчання в Університеті);
інформування здобувачів ВО про правила наукової етики та наслідки виявлення фактів академічного плагіату;
підписання здобувачами ВО Кодексу етики та гідності Університету;
включення в навчальний процес творчих завдань, що сприяють формування навичок самостійної роботи здобувачів 
ВО (тез, есе, рецензій, оглядів літератури, підготовки презентацій тощо).
Також популяризація академічної доброчесності серед здобувачів ВО забезпечується вивчення в межах дисципліни 
«Основи наукових досліджень та академічне письмо» наступних тем:
академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти;
інтелектуальна власність та авторське право;
плагіат: виявлення та запобігання (форми покарання за привласнення чужих наукових здобутків);
особливості роботи з інформаційними джерелами різних типів (цитування та посилання в науковому тексті).

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

Письмові роботи здобувачів ВО, що є складовою навчального плану, проходять обов’язкову перевірку на плагіат 
відповідно до норм положення П ДонНУЕТ 02.02-10–2020 «Про запобігання та виявлення академічного плагіату». 
У випадку виявлення порушення академічної доброчесності при перевірці (низький ступень показника 
оригінальності тексту 0-59,99%) робота до захисту не допускається. У разі встановлення середнього ступеня 
оригінальності (60,00-74,99%) робота допускається до захисту тільки після отримання позитивного висновку комісії 
з академічної доброчесності.
У випадку коли будь-яка особа констатувала академічний плагіат у методичній або науковій роботі, що виконані 
здобувачами ВО, НПП ДонНУЕТ, вона має право звернутися до Науково-технічної ради (НТР) Університету з 
письмовою заявою. Заява розглядається на засіданні НТР, яка приймає відповідний висновок.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу несуть відповідальність згідно до ст.42 Закону 
України «Про освіту». Виявлення фактів плагіату у роботах НПП враховується при продовженні дії контракту та є 
підставою для дострокового припинення його дії. Виявлення плагіату у захищеній кваліфікаційній роботі/проекті є 
підставою для скасування рішення про надання документу про ВО, в інших письмових роботах здобувачів ВО - для 
застосування двох видів заходів впливу: академічного; дисциплінарного.
За результатами перевірки письмових робіт здобувачів ВО ОП фактів порушення академічної доброчесності не 
виявлено.

6. Людські ресурси

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

Відповідно до положення П ДонНУЕТ 01.02-07-2020 «Про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» викладачі, які обираються за конкурсом, повинні 
мати науковий ступінь та/або вчене звання, для обрання на посаду асистента повинні мати ступінь магістра 
(спеціаліста). В п. 2.6. Положення 01.02-07–2020 визначені вимоги до кандидатур на заміщення вакантних посад в 
Університеті, що враховують професіоналізм, кваліфікацію, стаж та результати наукової діяльності. Процедура 
відбору викладачів-практиків визначена положенням П ДонНУЕТ 02-14-2020 «Про процедуру відбору викладачів-
практиків». У Р. 1 Положення визначений порядок процесу проведення співбесіди членів групи забезпечення 
освітньої програми з фахівцями, які мають досвід практичної діяльності зі спеціальності та виявили зацікавленість в 
здійсненні навчального процесу в Університеті. Р. 3 Положення визначає критерії оцінки спроможності претендента 
сприяти досягненню цілей освітньої програми.

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу за такими напрямами:
1) у 2020-2021 н.р. залучено професіонала-практика для викладання навчальних дисциплін «Фінанси», «Фінанси, 
гроші і кредит» (Павлушенко О.В., заступник начальника управління економіки, Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради);
2) розробка та удосконалення ОП, в т.ч. навчального плану (протоколи засідань кафедри: №4 від 04.10.2016р., №8 
від 28.11.2017р., №15 від 03.12.2018р., №13 від 09.03.2020р., №3 від 05.10.2020р.);
3) проведення майстер-класів:
- 17.10.2017 р. – «Час банкіра», начальник відділення ПАТ «БМБанк», Мухортов О.О.;
- 18.10.2018 р. – «Практика life-страхування в Україні», провідний фахівець компанії «MetLife» Гусєв С.В.; 
4) проведення круглих столів:
- 01.12.2018 р. – «Нові банківські продукти та запобігання шахрайства з ними», начальник відділення АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» Ступнікова А.С.;
- 15.11.2019 р. – «Нові виклики для державних банків», керівник відділу трудових ресурсів – головний спеціаліст з 
рекрутингу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Головань Л.П.; 
5) спільна організація семінарів:
- 13.11.2020 р. – «Твоя спеціальність з провідним європейським банком», спеціаліст групи по роботі з персоналом в 
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Днепровському регіоні УПП ДМП UKRSIBBANK BNP Paribas Крулько Є.Л.;
6) організація і проведення практик (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Страхова група 
ТАС», ПрАТ «УАСК АСКА», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «Конкрит»).

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

Залучення професіоналів-практиків і представників роботодавців розпочалося з І семестру 2018-2019 н.р.. 
18.10.2018 р. відбулось перше заняття з залученням професіонала-практика з дисципліни “Страхування” на тему 
“Особисте страхування” (провідний фахівець компанії «MetLife» Гусєв С.В.). Проведення практичних занять з 
навчальних дисциплін надалі професіоналами-практиками і представниками роботодавців:
- 05.12.2018 р., дисципліна «Банківська система», тема «Нетрадиційні банківські операції та послуги» (начальник 
відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Ступнікова А.С.);
- 14.11.2019 р., дисципліна «Фінансовий ринок», тема «Валютний ринок» (начальник відділення АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» Ступнікова А.С.);
- 13.11.2020 р., дисципліна «Вступ до спеціальності фінанси, банківська справа та страхування», тема «Банківська 
справа. Становлення і розвиток банківської системи» (спеціаліст із залучення талантів АТ «УКРСИББАНК» Крулько 
Є.Л.).
У 2020-2021 н.р. залучено професіонала-практика для викладання навчальних дисциплін «Фінанси», «Фінанси, 
гроші і кредит» (Павлушенко О.В., заступник начальника управління економіки, Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради).

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

Згідно зі Стратегію розвитку ДонНУЕТ (2021-2025 рр.) в Університеті реалізується Програма 3.7 “Самореалізація і 
професійне зростання”.
Можливості та вимоги до професійного розвитку ННП регламентуються положенням П ДонНУЕТ 02-03-2020 “Про 
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників”.
Викладачі ОП за останні п’ять років пройшли таке навчання: 
довгострокове: 
- навчальна програма «Модель досконалості EFQM та її застосування для удосконалення діяльності університетів», 
2019 р. (Нєізвєстна О.В., Іванова Н.С., Янковський В.А., Шендригоренко М.Т., Остапенко С.А., та ін.);
- навчальна програма «Використання практик студентоцентрованого підходу в освітньому процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р. (Нєізвєстна О.В., Іванова Н.С., Янковський В.А., Шендригоренко М.Т., Шевченко Л.Я. та ін.);
- навчальна програма «Реалізація дублінських дескрипторів», 28.01.2021-12.02.2021р., (Нєізвєстна О.В., Іванова 
Н.С., Шевченко Л.Я., Шендригоренко М.Т., Остапенко С.А., та ін.);
короткострокове: 
- he training course "Internationalization of higher education in the contex of globalization of innovative education space", 
Varna university of management, 15.09.2020 р. (Бочарова Ю.Г.);
- Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої 
освіти», семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація», 
18.11.2020р. (Нєізвєстна О.В.).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно зі Стратегією розвитку ДонНУЕТ (2021-2025 рр.) в Університеті реалізується Програма 3.7 “Самореалізація і 
професійне зростання” (Задача 1 Формування системи якісного кадрового забезпечення освітньої, наукової та 
адміністративно-управлінської діяльності, пункт 1.5 Формування та реалізація системи стимулювання 
результативної роботи НПП, Задача 2 Забезпечення самореалізації, індивідуальної траєкторії розвитку, 
професійного зростання співробітників Університету, пункт 2.2 Створення дієвої̈ системи стимулювання 
індивідуальних досягнень, а саме: отримання міжнародних сертифікатів з іноземної мови НПП; публікації в 
журналах Web of Science и Scopus; мобільності тощо). 
Стимулювання розвитку викладацької майстерності регламентується Статутом ДонНУЕТ, Колективним договором, 
положеннями:
П ДонНУЕТ 02.02-02-2020 “Про щорічне оцінювання та визначення рейтингу НПП” (рейтинг НПП є основою для 
стимулювання співробітників (відзначення подяками, почесними грамотами, преміювання тощо)),
П ДонНУЕТ 04-04-2020 “Про преміювання ННП ДонНУЕТ за підсумками роботи за рік”.
З метою розвитку викладацької майстерності в ДонНУЕТ впроваджена практика підвищення кваліфікації ННП 
(навчальна програма «Технології дистанційної освіти у закладі вищої освіти (система управління курсами Moodle)», 
2018р. (Удовіченко Г.); навчальна програма «Використання практик студентоцентрованого підходу в освітньому 
процесі», 2020р. (Нєізвєстна О., Іванова Н., Янковський В., Шендригоренко М., Шевченко Л. та ін.)).

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?
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Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується завдяки використанню 
сучасної інфраструктури: 1) наукова бібліотека з вільним доступом до Wi-Fi,  підключенням до платформ Web of 
Science, Scopus, 64-ма підписними виданнями (за останні 5 років); 2) репозитарій; 3) лінгафонний кабінет; 4) 
лекційні аудиторії, усі оснащені обладнанням для аудіовізуальної підтримки лекцій: проектори BenQ MX580, 
ноутбуки Acer M541N; 5) комп'ютерні лабораторії; 6) актова зала; 7) спортивні зала та стадіон; 8) зони відпочинку 
тощо.
Навчальні матеріали з навчальних дисциплін ОП доступні для здобувачів ВО:
1) сайт Університету (робоча програма, методичні вказівки)
2) навчальна платформа moodle (робоча програма, силабус, навчальний контент, методичні вказівки, додатковий 
дидактичний матеріал, задачі, завдання, кейси, тести).

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?

Університет формує, підтримує і удосконалює середовище здійснення освітнього процесу, а також забезпечує 
комфортні умови для здобувачів і співробітників. З метою забезпечення задоволеності в навчанні підтримуються 
оптимальні фізіологічні умови (виміри - температура, шум, якість повітря, шкідливі речовини в навчальних 
аудиторіях, лабораторіях, місцях відпочинку), умови безпеки відповідно до законодавства, сприятливі для розвитку 
особистості соціальні та психологічні умови (відсутність дискримінації, безконфліктність, позитивний моральний 
клімат).
Університет гарантує відповідність середовища вимогам охорони праці і управляє цим середовищем. При 
проведенні навчальних занять та науково-дослідних робіт відповідальними за забезпечення безпеки є завідувачі 
кафедрами, завідувачі лабораторіями та викладачі, які проводять відповідні заняття і роботи. Відповідальним за 
пожежну безпеку в ДонНУЕТ  є інженер з охорони праці.
Забезпечення безпеки в ДонНУЕТ передано на аутсорсинг (здійснення контрольно-пропускного режиму в будівлі і 
на територію Університету, охорона матеріальних цінностей і підтримка внутрішнього розпорядку).
Оздоровча робота серед студентів керується первинною профспілковою організацією. 
Удосконалення освітнього середовища здійснюється на підставі моніторінгу анкет. Освітнє середовище, створене у 
ЗВО, здобувачі оцінили на найвищу оцінку «5» (анкета SQ_11). Рішення приймаються ректоратом, Вченою радою, 
членами яких є представники студентського врядування.

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

Безпечність освітнього середовища досягається наступним чином: у фізичному аспекті: 1) перевірка стану будівель 
та споруд, мереж, обладнання перед початком навчального року (семестру) на відповідність усім вимогам; 2) 
проведення навчань щодо евакуації з будівель під час надзвичайних ситуацій, користування первинними засобами 
пожежогасіння; 3) проведення інструктажів перед проведенням лабораторних занять; 4) проведення 
профілактичної роботи серед здобувачів ВО щодо необхідності дотримання вимог особистої безпеки у побуті; 5) 
розміщення інформації щодо профілактики нещасних випадків на стендах ДонНУЕТ та у хмарному сховищі Office 
365; в психологічному аспекті: з метою уникнення складних ситуацій у міжособистісному спілкуванні (конфліктів з 
батьками, друзями, викладачами, нерозумінні з оточуючими тощо), проявах психологічного та емоційного 
насильства, дії несприятливих факторів, пов’язаних з процесом навчання, в період Адаптаційного тижня здобувачі 
ВО інформуються про те, що вважається насильством, яким чином можливо мінімізувати ризики та небезпеки, про 
механізми протидії булінгу (П ДонНУЕТ 02.08-2019 «Про запобігання та протидію булінгу»), яким чином потрібно 
протидіяти, запобігати та вирішувати конфліктні ситуації, пов’язані із порушенням гендерної рівності, 
дискримінацією, сексуальними домаганнями та іншими видами психологічного насилля (П ДонНУЕТ 02-09-2019 
«Про процедури вирішення конфліктних ситуацій»).

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?

Освітня підтримка: В Університеті реалізується студентоцентрований підхід до організації освітньої діяльності. Діє 
спеціальний порядок формування індивідуального навчального плану (ІНП). Вибір навчальних дисциплін (НД) 
здійснюється в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. Консультаційну підтримку 
щодо формування ІНП здійснюють викладачі групи забезпечення ОП. На першому занятті з НД викладач інформує 
щодо особливостей НД, оцінювання протягом семестру. Ця інформація відображається в силабусі, який розміщений 
на навчальній платформі moodle. Протягом семестру проводяться консультації з НД. Отримання здобувачем ВО 
індивідуального графіку навчання передбачає можливість встановлення графіку індивідуальних консультацій. В 
Університеті діє порядок ліквідації академічних заборгованостей та порядок подання апеляції. Здобувачі ВО 
повністю забезпечені інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують 
обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я.
Організаційна підтримка: Здійснюється адміністрацією Університету, дирекцією ННІ, викладачами кафедри, 
співробітниками структурних підрозділів. Механізми організаційної підтримки викладені в положеннях 
Університету: П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про організацію освітнього процесу», П ДонНУЕТ 02.01-09-2020 «Про 
самостійну роботу», П ДонНУЕТ 02.01-16-2020 «Про організацію навчання за індивідуальним графіком», П 
ДонНУЕТ 04.01-01-2020 «Про академічну мобільність», П ДонНУЕТ 05.02-01-2020 «Про практичну підготовку 
здобувачів ВО» тощо.
Інформаційна підтримка: Здійснюється за допомогою сайту Університету, навчальної платформи moodle, Office 365.
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Консультативна підтримка: Здійснюється дирекціями ННІ, що працюють в режимі відкритого офісу; викладачами 
групи забезпечення ОП; співробітниками структурних підрозділів Університету.
Соціальна підтримка полягає: у стипендіальному забезпеченні здобувачів ВО (положення П ДонНУЕТ 02-04-2020 
«Про стипендіальне забезпечення, матеріальну допомогу та матеріальне заохочення здобувачів ВО», Правила 
призначення академічних стипендій, П ДонНУЕТ 02.02-05-2020 «Про академічний та загальний рейтинг 
здобувачів ВО», П ДонНУЕТ 02.01-05-2020 «Про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на 
навчання за державним замовленням»); отриманні цільових пільгових державних кредитів для здобуття ВО; 
отриманні допомоги від первинної профспілкової організації; захисті від будь-яких форм фізичного та психічного 
насильства (П ДонНУЕТ 02-08-2019 «Про запобігання та протидію булінгу»); спеціальному супроводі (у випадку 
необхідності) та вільному доступу до інфраструктури Університету.
Результати опитування здобувачів ВО дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності 
механізмами підтримки: оцінки окремих їх аспектів отримали від респондентів у переважній більшості оцінки 
«повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)» (анкета SQ_11) .

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)

Для створення умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами розроблено та 
застосовується Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
а також призначено відповідальну особу за такий супровід (https://donnuet.edu.ua/pro-universitet/# ) вкладення 
Порядок супроводу осіб з інвалідністю). 
З метою задоволення потреб осіб з особливими освітніми потребами облаштована прилегла територія (місце для 
паркування автотранспорту), організовано пандус на вході до будівлі. Під потреби осіб з особливими освітніми 
потребами виділено навчальну аудиторію 101. 
На даній освітній програмі особи з особливими освітніми потребами не навчаються.

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?

Врегулювання конфліктних ситуацій забезпечується дотриманням норм Кодексу етики та гідності ДонНУЕТ, 
Правил внутрішнього розпорядку, Правил поведінки в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського, положення П ДонНУЕТ 02-08-2019 “Про запобігання та протидію булінгу”, 
положення П ДонНУЕТ 02-09-2019 “Про процедури вирішення конфліктних ситуацій”.
Врегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних з реалізацією навчального процесу, забезпечується дотриманням 
процедур, визначених в положеннях П ДонНУЕТ 02.01-01-2020 «Про організацію освітнього процесу», П ДонНУЕТ 
02.01-17-2020 «Про апеляцію результатів підсумкового контролю».
Для моніторингу конфліктних ситуацій передбачено опитування здобувачів за анкетами:
SQ_08 (Опитування щодо організації контрольних заходів), 
SQ_09 (Опитування щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації);
SQ_12 (Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій).
З метою вирішення конфліктних ситуацій, пов'язаних з корупцією, в Університеті діє Рада з питань запобігання та 
виявлення корупційних правопорушень (https://donnuet.edu.ua/rada-z-pytan-zapobihannia-ta-vyiavlennia-
koruptsijnykh-pravoporushen/) та затверджено Антикорупційну програму (https://donnuet.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/anti_kor_programma.pdf), що містить правила та процедури щодо виявлення, протидії та 
запобігання корупції у діяльності Університету. 
На сайті розміщено протоколи Ради з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень 
(https://donnuet.edu.ua/rada-z-pytan-zapobihannia-ta-vyiavlennia-koruptsijnykh-pravoporushen/).
Випадків пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією на ОП 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 освітніх програм регулюються 
Стандартом Університету “Проектування та розробка освітніх програм” ДонНУЕТ 02.02 - 10 – 2020
Документ відкритий та доступний на сайті Університету за посиланням: https://donnuet.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/08/stu-02.02-10-2020.pdf

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

Удосконалення ОП здійснюється групою забезпечення. Процес передбачає оцінювання таких параметрів: зміст ОП 
у світлі наукових досліджень у галузі з метою забезпечення актуальності програми; зміна потреб ринку праці та 
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суспільства; робоче навантаження, навчальні досягнення та успішність студентів; ефективність процедур 
оцінювання студентів; очікування, потреби та задоволеність студентів та роботодавців щодо ОП; навчальне 
середовище і служба підтримки студентів та їх відповідність цілям ОП.
Пропозиції групи забезпечення розглядаються на засіданні кафедри. На підставі рішення засідання кафедри, 
навчально-методичної ради Університету вносяться зміни в навчальний план та розробляється необхідне методичне 
забезпечення.
В навчальний план 2020 р. були внесені такі зміни: за результатами опитувань роботодавців введено НД «Облік у 
банках»; за пропозиціями членів групи забезпечення та НПП, які викладають на ОП, введено НД «Внутрішній 
господарський контроль», «Управлінські рішення», «Бюджетна і податкова системи України», «Стратегічне 
управління», тощо; зважаючи на програмні результати навчання Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня виключено НД «Математика для 
економістів: «Теорія ймовірності і математична статистика»; за пропозиціями членів групи забезпечення та НПП, 
які викладають на ОП, виключено НД «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Податкова система», 
тощо.

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

27.01.2020р. Вченою радою Університету схвалено положення П ДонНУЕТ 02.02-13-2020 «Про анкетування 
стейкхолдерів», згідно з яким з 01.02.2020р. впроваджено анкетування за 19 анкетами, в тому числі опитування 
здобувачів ВО щодо індивідуальної освітньої траєкторії, якості професійної підготовки,  навчального навантаження, 
відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, відповідності освітнього 
середовища потребам та інтересам студентів.
У 2020р. здійснювалося залучення здобувачів ВО до процесу періодичного перегляду ОП. За результатами 
опитувань у осінньому семестрі є пропозиції щодо поглиблення вивчення іноземної мови (1,8% опитаних), податків 
(1,8%), банківських операцій (1,8%), інформаційних технологій (1,8%). Проте, 69% опитаних вважають, що 
дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно (анкета SQ_2). Результати анкетування будуть враховані при 
подальшому перегляді ОП.
До інших процедур забезпечення якості здобувачі ВО залучалися відповідно до Стандартів Університету, а саме 
здобувачі ВО беруть участь у проведенні внутрішніх аудитів (STU 02.02-06-2020 «Проведення внутрішніх аудитів»), 
в опитуванні щодо якості освітньої діяльності (П ДонНУЕТ 05.02-02-2020 «Про опитування студентів стосовно 
якості навчальної діяльності») та визначенні рейтингу науково-педагогічних працівників (П ДонНУЕТ 02.02-02-
2020 Про щорічне оцінювання та визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 
(https://donnuet.edu.ua/polozhennia-universytetu/).

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

В Університеті працює студентське самоврядування, що діє на основі Положення про студентське самоврядування 
(https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/styd_samovryadyvannya.pdf)  та забезпечує захист прав та 
інтересів здобувачів вищої освіти та їхню участь в управлінні Університетом. 
Студенти є повноцінними партнерами у всіх процесах діяльності Університету через представництво членів 
студентського самоврядування у Вченій раді Університету, Вчених радах навчально-наукових інститутів, ректорату.
Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом: 1) участі у 
моніторингу та оцінці якості ОП при проведенні внутрішніх аудитів відповідно до Стандартів ДонНУЕТ STU 02.02–
13–2020 «Реалізація освітніх програм» та STU 02.02-06–2020 “Проведення внутрішніх аудитів”; 2) участі в 
плануванні та реалізації корегувальних дій за результатами аудитів; 3) участі у щорічному оцінюванні НПП; 4) 
участі у анкетуванні здобувачів вищої освіти (анкети SQ_2 - SQ_18).

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

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОП шляхом врахування їх пропозицій щодо 
удосконалення ОП. Спілкування щодо напрямків удосконалення здійснювалось під час обговорення на засіданнях 
кафедри. Починаючи з 2020р. пропозиції враховуються після обробки анкет (анкета SQ_1). Так, враховано 
пропозиції роботодавців: Мухортова О.О. (ПАТ «БМБанк») щодо підвищення рівня володіння іноземною мовою 
(введення НД «Практикум з іноземної мови», протокол №4 від 17.10.2017р.); Гусєва С.В. (ПрАТ СК «MetLife») щодо 
вдосконалення змісту програми практики виробничої з фінансів та кредиту (протокол №8 від 16.10.2018р.); 
Ступнікової А.С. (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») щодо введення НД «Облік у банках» (протокол №13 від 09.03.2020р.), 
Головань Л.П., Ступнікової А.С. (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») щодо змісту тем НД «Маркетинг» (протокол №3 від 
05.10.2020р.) та ін. 

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

За даною ОП існує практика збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування 
випускників ОП. Збирання інформації здійснюють дирекції ННІ. Згідно з посадової інструкції директор ННІ 
відповідає за організацію зв’язку з випускниками (з залученням викладачів ОП), аналізує результати їх практичної 
діяльності, координує заходи, спрямовані на поліпшення підготовки фахівців, підтримує зв’язки з державними і 
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недержавними органами, установами, підприємствами і організаціями, які виступають замовниками спеціалістів за 
профілем. База даних випускників зберігається в дирекції ННІ. Крім того, для зміцнення зв’язків між випускниками, 
студентами та НПП, з метою зміцнення корпоративного духу серед студентів та випускників Університету; сприяння 
згуртуванню випускників; стимулювання випускників у підтримці контактів з Університетом; об’єднання зусиль 
випускників з метою розвитку Університету відповідно до чинного законодавства України, 16.04.2020 року створена 
Асоціація випускників Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського. 

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?

СМЯ Університету передбачає моніторинг процедур / процесів / показників, розробку та реалізацію корегувальних 
дій в результаті проведення внутрішніх аудитів (STU 02.02-06-2020). З моменту започаткування ОП було здійснено 
такі процедури: 
1) моніторінг ОП (протоколи засідань кафедри: №4 від 04.10.2016р., №4 від 17.10.2017р., №8 від 16.10.2018р., №13 
від 09.03.2020р., №3 від 05.10.2020р.); недоліки: незбалансованість навчальних планів щодо обсягів окремих НД; 
корегувальні дії: внесення змін в навчальні плани;
2) аналіз результатів сесійного контролю (протоколи Вченої ради №9 від 06.02.2017р., №1 від 31.08.2017р., №9 від 
01.03.2018р., №9 від 28.02.2019р., №11 від 28.02.2019р., №11 від 27.01.2020р., №17 від 28.05.2020р., №6 від 
28.01.2021р.; протоколи Навчально-методичної ради №1 від 11.10.2018р.; №4 від 31.01.2019р.); недоліки: низький 
рівень якісної успішності; корегувальні дії: а) контроль результатів оцінювання та відвідування занять, контроль 
роботи НПП з організації освітнього процесу; б) проведення тренінгу “Практики студентоцентрованого навчання"; 
в) проведення анкетування здобувачів ВО та врахування результатів анкетування при перегляді ОП; г) 
впровадження інституту менторства;
3) щорічне оцінювання НПП (протоколи Вченої ради: № 16 від 27.06.2017р., №2 від 11.10.2018р., протокол 
Навчально-методичної ради №2 від 17.10.2019 р.); недоліки: часткове невиконання окремими НПП індивідуальних 
планів, коригувальні дії: а) врахування результатів оцінювання при прийнятті рішення щодо продовження 
контракту; б) розробка та реалізація тренінгових програм для НПП;
4) аналіз програми підвищення кваліфікації НПП (протоколи Вченої ради №12 від 10.05.2018р., №15 від 30.05.2019 
р., №12 від 28.02.2020р., №16 від 30.04.2020р.; протокол Навчально-методичної ради №8 від 28.05.2020р.); 
недоліки – відсутні; корегувальні дії – відсутні;
5) аналіз наявності необхідних ресурсів (протоколи Вченої ради №6 від 13.12.2017, №7 від 27.12.2017, № 7 від 31 
січня 2019, № 1 від 30.08.2019р., №6 від 28.11.2019р., №13 від 26.03.2020р.; протоколи НМР №2 від 29.11.2018р., 
(Протокол Навчально-методичної ради №4 від 31.01.2019р., №5 від 28.03.2019р., №2 від 17.10.2019р., №5 від 
28.02.2020р., №6 від 02.04.2020р., №9 від 23.06.2020р.); недоліки: неповне забезпечення навчальною та 
періодичною літературою; корегувальні дії: оформлення підписних видань та поповнення книжкового фонду; 
6) аналіз рівня дотримання академічної доброчесності (протоколи Навчально-методичної ради №2 від 29.11.2018р., 
№5 від 28.02.2020р.), недоліки: недотримання вимог оформлення робіт, які підлягають перевірці; корегувальні дії: 
запровадження інструктажів щодо правил оформлення робіт, що перевіряються програмою «Unicheck».

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?

Система управління якістю Університету (сфера діяльності: надання освітніх послуг та науково-дослідна діяльність) 
сертифікована експертами міжнародного сертифікаційного органу ПРИРОСТ-член DQS-UI Group (реєстраційний 
номер сертифікату 31400257 QM15, дійсний до 2021-07-05). Дата сертифікації 2018.07.06.
Аудиторська група підтвердила, що “система менеджменту результативна” та задовольняє вимогам стандарту ІSO 
9001-2015. Аудиторами були запропоновані такі можливості для поліпшення освітнього процесу: 1)вдосконалення 
механізму контролю якості лекційних занять та протоколювання результатів контролю; 2) запровадження 
визначення рівня задоволеності студентів базами практики.
Радою з якості Університету було затверджено такі корегувальні дії: розробка механізму контролю якості 
проведення занять; розробка анкети для оцінювання студентами баз практик; розробка форми відповідності баз 
практик (протокол №9 від 11.06.2018р.). Станом на 10.09.2018р. усі заплановані корегувальні дії виконано. 
Наглядовий аудит, проведений 27-28.05.2019р., у частині, що стосується освітнього процесу, встановив необхідність 
доопрацювання переліку критеріїв вибору баз практик для міжнародного стажування та поширення досвіду щодо 
аналізу задоволеності студентів базами практик в Україні на відповідні бази міжнародного стажування.
За результатами аудиту у 2019 р. СМЯ Університету протоколом Ради з якості №1 від 16.09.2019р. були затверджені 
такі корегувальні дії: розробка пропозицій щодо оптимізації моделі процесів СМЯ, удосконалення переліку 
критеріїв вибору баз практик для міжнародного стажування; розробка анкети для аналізу задоволеності студентів 
міжнародними базами практик; розробка пропозицій щодо удосконалення процедури передачі неактуальної 
документації до архіву; розробка пропозицій щодо поліпшення порядку зберігання та використання посадових 
інструкцій на робочих місцях.
Усі заплановані корегувальні дії виконано (протоколи Ради з якості від 11.11.2019 р. №2, від 24.02.2020р. №4).

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

Область дії СМЯ поширюється на всі види діяльності ДонНУЕТ. Для опису залучення учасників академічної 
спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП використовуються такі скорочення: відповідальний 
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(ВД); виконавець (ВК); залучений (З).
Процедури/процеси:
1) здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП: здобувачі ВО (З), група забезпечення (ВД), НПП (ВК), 
адміністрація (З), колегіальні органи управління (З);
2) оцінювання здобувачів ВО: здобувачі ВО (З), група забезпечення (З), НПП (ВК), адміністрація (ВД); колегіальні 
органи управління (З);
3) щорічне оцінювання НПП: здобувачі ВО (ВК), група забезпечення (-), НПП (ВК), адміністрація (ВД), колегіальні 
органи управління (З);
4) забезпечення підвищення кваліфікації працівників: здобувачі ВО (-), група забезпечення (ВК), НПП (ВК), 
адміністрація (ВД), колегіальні органи управління (З;)
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу: здобувачі ВО (З), група 
забезпечення (ВК), НПП (З), адміністрація (ВД), колегіальні органи управління (З);
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом: здобувачі ВО (-), 
група забезпечення (З), НПП (З), адміністрація (ВК/ВД), колегіальні органи управління (З);
7) забезпечення дотримання академічної доброчесності: здобувачі ВО (ВК), група забезпечення (ВК), НПП (ВК), 
адміністрація (ВД), колегіальні органи управління (З).

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

Розподіл відповідальності між керівництвом (структурними підрозділами) Університету при здійсненні процесів 
забезпечення якості освіти здійснюється таким чином: адміністративні процеси: 1 – стратегічне планування, аналіз 
діяльності Університету – ректор/ректорат; 2 – розробка Програм розвитку ДонНУЕТ, аналіз їх виконання – 
проректори за напрямами діяльності/усі підрозділи; освітній процес: 1 – маркетинг, проектування та розробка ОП, 
професійна орієнтація, реалізація ОП, сприяння у працевлаштуванні, навчально-методичне забезпечення – перший 
проректор /навчальний відділ, ВІОТ, бібліотека, відділ доуніверситетської підготовки, ЦПК, аспірантура; науково-
дослідний процес: проректор / відповідальний виконавець / керівник НДР; процеси забезпечення: 1 – кадровий 
менеджмент – перший проректор / відділ кадрів; 2 – розвиток персоналу – перший проректор, нач. відділу кадрів / 
усі структурні підрозділи; 3 – міжнародна діяльність, матеріально-технічне забезпечення, управління 
інфраструктурою, фін.-економ. діяльність – проректор / відділи міжнародного співробітництва, інф-орг. роботи, 
охорони праці, планово-фінансовий відділ, бухг. служба, юридич. відділ; 4 – громадська, організаційна, культурна, 
спортивна діяльність, інформатизація – перший проректор / відділ по роботі зі студентами, відділ зв’язків з 
громадськістю.
Розподіл відповідальності та взаємодії міститься в Стандартах, Положеннях Університету. Відповідальність і 
повноваження співробітників визначаються посадовими інструкціями.

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 ЗВО регулюються: Статутом ДонНУЕТ 
(https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/statut_donnuet.pdf.pdf), 
Колективним договором (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/kol.dog_.-donnuet-2019-2023.pdf)
Антикорупційною програмою (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/anti_kor_programma.pdf), 
Кодексом етики та гідності Університету (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/kodeks-1.pdf), 
Правилами поведінки в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського (https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/pravyla-povedinky.pdf)
Права та обов’язки учасників освітнього процесу ЗВО в разі надання платних освітніх послуг додатково 
визначаються умовами договору про надання освітніх послуг.
Обов’язки здобувачів ВО щодо досягнення програмних результатів та компетентностей за навчальною дисципліною 
визначені в робочій програмі та силабусі. Їх доступність для учасників освітнього процесу забезпечують сайт 
Університету, сайти кафедр, хмарне сховище Університету.

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

Проекти ОП, документів СМЯ та іншої документації, що потребує попереднього громадського обговорення,  
оприлюднюються у відкритому доступі за 1 місяць до їх розгляду на сайті Університету у розділі  “До обговорення” 
(https://donnuet.edu.ua/pro-universitet/)
Пропозиції та зауваження стейкхолдерів до відповідних проєктів приймаються на офіційну пошту 
office@donnuet.edu.ua з поміткою “До обговорення”.

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

https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/opp-072-b.pdf
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони освітньої програми:
- системний підхід до побудови освітньої програми;
- систематичний перегляд ОП, до перегляду залучаються стейкхолдери;
- орієнтація освітньої програми на комплексну підготовку фахівців до вирішення практичних завдань галузі 
фінансів;
- дотримання принципів студентоцентрованого навчання;
- значна увага до дотримання принципів академічної доброчесності;
- налагоджена співпраця з роботодавцями;
- поглиблене вивчення іноземної мови;
- ефективному синтезі дисциплін циклів загальної підготовки та професійного спрямування, що дозволяє досягти 
фахових компетенцій в галузі фінансів (на рівні підприємства, місцевих та державних фінансів), банківської справи 
та страхування;
- можливості проходженні онлайн практики в системоформуючих банках України;
- широкому залученні до освітнього процесу професіоналів-практиків;
- використання платформи «Moodle» для організації самостійної роботи здобувачів ВО та дистанційного навчання.
Слабкі сторони освітньої програми:
- відсутність академічної мобільності у зв’язку з карантинними обмеженнями.

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

У продовж найближчих 3 років планується удосконалювати ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
рахунок: 
- постійного оновлення змісту освітніх компонентів ОП;
- участі у міжнародній грантовій діяльності, публікації статей у міжнародних виданнях, що індексуються в 
наукометричних базах Scopus, Web of Science;
- більш широке залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців для проведення 
занять;
- розширення переліку баз практик.

 

 
          
  

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
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ПІБ: Чернега Оксана Богданівна

Дата: 24.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Внутрішній 
господарський 
контроль

навчальна 
дисципліна

Силабус_ВГК .pdf KXAYgNm6U8Tr30P
0fK+TH66qY+G0wn

WHfZ+etFALijw=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус_ОПЗПД.p
df

TFb63wb3ce9qCkjyx
4AddRadUalWzHf5C

ykAEe30rdI=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Практика зі 
спеціальності

практика КФОО - МР ПЗС 
(2020).doc.pdf

pyvxPM+mgQvQp3Y
43IPrGmIGmbYlvOC
EHVVmOF5T5AU=

Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365

Фінансовий ринок навчальна 
дисципліна

Силабус_Фінансови
й ринок.pdf

XR4/DQ22GwCcs6Rl
xBUdMh0FpR1wIhB

suNazQjoRuyA=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Практикум з 
іноземної мови

навчальна 
дисципліна

Силабус_Практику
м з іноземної 

мови.pdf

Jm0FaU0CmPH6oJ
CtdUqCXIDaF3gVYo
D09uFUpxTow7Y=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
2 комп’ютерних класи по 18 од. 
комп’ютерної техніки, з 
підключеною лінгафонною 
гарнітурою, 2016-2019рр.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Політична економія навчальна 
дисципліна

Силабус_Політеко
номія.pdf

IYGq1UhVOnGr4xXe
18/xK5XPYeSx0rKJA

SWMz7+74cw=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365,
відкриті веб-сервіси для навчання

Облік у банках навчальна 
дисципліна

Силабус _ ОуБ.pdf axWAFYNaZIaUfDS
ufLQI75Zb2AI++nn9

mENlHjcNk1w=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання



Макроекономіка навчальна 
дисципліна

Силабус Макро.pdf tkuD4fBz/ZyZiPNxI2
JAsU74zhUzf6lFEAT

GhHHWpW4=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365,
відкриті веб-сервіси для навчання

Міжнародна 
економіка

навчальна 
дисципліна

Силабус_Міжнар. 
ек-ка.pdf

3UlVtvfw/yN/s4UUU
WoAioNxJZfqO6ZJy

78uyTBesxU=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Управлінські рішення навчальна 
дисципліна

Силабус_Управлінс
ькі рішення.pdf

/F7WEBXXqf/omfFn
hSRpTxyw5jJUYSqY

2CKAWQ5OVdU=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова 2 семестр.pdf

5W72ciHHV9Zbb3+
EWkRM/mnCxGqGZ

iib9HAcqPlYyX8=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
2 комп’ютерних класи по 18 од. 
комп’ютерної техніки, з 
підключеною лінгафонною 
гарнітурою, 2016-2019рр.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус_Іноземна 
мова_1 семестр.pdf

wK/Tn9oYi0wzevbTJ
DysIwZIErBfuE2cxV

HxlHG1tQ8=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
2 комп’ютерних класи по 18 од. 
комп’ютерної техніки, з 
підключеною лінгафонною 
гарнітурою, 2016-2019рр.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Фінанси навчальна 
дисципліна

Силабус_Фінанси.p
df

rEo+c95C9M3XgOz0
xXT3fvIV0rwyg/8hP

AiBi5My9Ig=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

КФОО - МР АЕ 072 
(бакалаври).pdf

e9esc2VnI+B6V8+Qj
PDQRM6SuMzBYI4

KNhgrPoL0f2g=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
2 комп’ютерних класи по 18 од. 
комп’ютерної техніки, 2016-
2019р.
Платформа для дистанційного 
навчання Moodle 

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

Силабус_Мікроекон
оміка.pdf

Eh6Po1EP83yljnQ8Y
ceehtP/p/0r+fGU4w

ExGpbdUmg=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;



Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Банківська система навчальна 
дисципліна

Силабус_Банківськ
а система.pdf

CkEwkx+DVWtqxT
MqH1yEmQqFn+BW
yK8IVZKHgOrvR8Y

=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

навчальна 
дисципліна

Силабус_ЦБ та 
ГКП.pdf

yf26tMsVXvm2d1IyT
K0J5EvtJf01w9hOu

UBIpjkxZVU=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

навчальна 
дисципліна

Силабус Вступ до 
спец.pdf

cz8ws1SMEASm1B2k
AMh3lFYiQ0M6Vmv

/13UZVFEQZfg=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Вища математика навчальна 
дисципліна

Силабус_ВМ.pdf eeMBR2APR89RJLla
bImSy8mQ9VXy9R7

z/TXWkfBD1aU=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Ділова українська 
мова

навчальна 
дисципліна

Силабус_ДУМ.pdf lziIBpm4aKN5nx+W
MMU3tbHvDYInOO
SI51sLP2MYEMo=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Інформатика та 
інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Силабус_ІНФОРМА
ТИКА та ІТ.pdf

43+z85K6u2k67ZpC
BkHrtnNRXsu1txdW

n+KX5dJw27M=

2 комп’ютерних класи по 18 од. 
комп’ютерної техніки, 2016-
2019рр.
Ноутбук Acer M541N – 1 шт.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.
Платформи для дистанційного  
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Економіко-
математичні методи та 
моделі

навчальна 
дисципліна

Силабус_ЕМММ.pd
f

bRK/zsLuFBxu82zs1
hs9P6tBWVwadGX

M0rzZ1nJlbZo=

2 комп’ютерних класи по 18 од. 
комп’ютерної техніки, 2016-
2019рр.
Ноутбук Acer M541N – 1 шт.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.
Платформи для дистанційного  
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Статистика навчальна 
дисципліна

Силабус_СТАТИСТ
ИКА.pdf

Y3qx4pG0h7s+qJyC
FtVoGb2Nl5mwIC74

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;



OSL1QaRQSJ0= Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Управління проєктами навчальна 
дисципліна

Силабус_Управлінн
я проєктами.pdf

rumXyJ+FSfguTOV6
os6l8s8z1FvvdG3JIr4

8J95Tfys=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Філософія.
pdf

gspLBkaEj47yAak43
YpX5Hu0M6Q7SRh

6CjOZJ1iOMNU=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Силабус_Еп.pdf yOBZG+fGDoVcuM0
GHZMljs4QZiC/q12Z

Tk3L5YUQPsk=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Страхування навчальна 
дисципліна

Силабус_Страхува
ння.pdf

QYy3UBcmc8RUXjL
mEj16FEWDYiQ7oH

hVtZmG3/uEofc=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Фінанси підприємства навчальна 
дисципліна

Силабус_Фінанси 
підприємства.pdf

2at8pjfuXVLzA1Y3Hl
qeOefijV6xpNZE9cex

LKRSG+0=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Маркетинг навчальна 
дисципліна

Силабус_Маркети
нг.pdf

G9+fxQcG6pxxxfSqf
HZuGRKJWpKnwFy

3VgBkTjgoeEU=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Бухгалтерський облік навчальна 
дисципліна

Силабус_БО.pdf cT3omUKdGXnlQR1
aAHmYNK0eQkqkC
Pym9yPqR6NCgo8=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Менеджмент навчальна 
дисципліна

Силабус_Менеджм
ент.pdf

ytYcQi7Jg7WxY8XR
GO75sNS3dLVk+Gk

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;



R8azYENPMacg= Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Бюджетна і податкова 
системи України

навчальна 
дисципліна

Силабус_БПСУ.pdf uFaM1PXSYBGwf6T
5vmap/oDIuM7QKr5

T8HA0YfM388Q=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Фінанси, гроші та 
кредит

навчальна 
дисципліна

Силабус_ФГК.pdf roNi6rR+rT2+x3RiK
VCSpX0rFhgSA53yD

JREkJLQ5IM=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

Історія української 
державності та 
культури

навчальна 
дисципліна

Силабус_ІУДК.pdf qaPM5qklvjzFnHKLt
S+gFsUVr0Pfe2pEzx

8F9PWJGCk=

Ноутбук Acer M541N – 1 шт., 
2019р.;
Мультимедійний проектор BenQ 
MX580 –1 шт., 2017р.;
Дошка аудиторна –1 шт.;
Платформи для дистанційного 
навчання: Moodle та Microsoft 
Office 365, 
відкриті веб-сервіси для навчання

 
* 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

247051 Романуха 
Олександр 
Миколайови
ч

доцент 
кафедри, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут 

ресторанно-
готельного 
бізнесу та 
туризму

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046489, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034937, 
виданий 

25.04.2013

11 Історія 
української 
державності та 
культури

1. Статті, монографії

1. Романуха О.М. 
Графічний інтерфейс 
як дидактичний 
компонент 
електронного 
підручника (на 
прикладі курсу історія 
України). 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. 2018. №5. 
С. 1-12. (WoS). URL: 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=ITZN_2018_67_
5_3) 



2. Romanukha O., 
Udovichenko H., 
Zinchenko V. (2020) 
Features of the use of 
emodia in the study of 
humanitarian 
disciplines at the 
example of history 
society. Society. 
Integration. 
Education.Т.2. p. 280-
291. (WoS) URL: 
http://journals.rta.lv/in
dex.php/SIE/article/vie
w/4905
3. Романуха О.М. 
Взаємовідносини 
України та Російської 
Федерації в 
торгівельно-
економічній сфері 
1991-2017 рр. Торгівля 
і ринок. 2018. 2(44). 
С.49-55.
4. Струченков О.В., 
Романуха О.М. 
Політичні репресії 
проти технічної 
інтелегенції Донбасу 
напередодні 
німецько-радянської 
війни. Проблеми 
гумантарних наук: 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
державного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
Історія. 2020.  
Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика». Випуск 
4/46. С.132-148.
5. Романуха О.М. 
Питання повернення 
культурних цінностей 
в сучасних українсько-
російських 
відносинах. Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. 2017. № 
18. С. 116-123. 
URL:http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Vmdu_ip_2017_
18_14
6. Романуха О.М. 
Становлення та 
розвиток української 
діаспори в Російській 
Федерації (1991-2017 
рр.). 
Східноєвропейський 
історичний вісник. 
2017. Вип. 5. С. 234-
239. URL: 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21



REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=eehb_2017_5_3
0
7. Романуха О.М. 
Оформлення 
правового статусу 
сучасного українсько-
російського кордону. 
монографія / О.М. 
Романуха - Кривий 
Ріг: Видавництво ВО-
П Чернявський Д.О., 
2019. 82 с.
8. Романуха О.М. 
Національно-
культурне життя 
української діаспори в 
Російській Федерації 
та російської в 
Україні. 
Соціокультурні 
аспекти 
взаємовідносин 
України та Російської 
Федерації наприкінці 
ХХ – початку ХХІ ст.: 
монографія. Романуха 
О.М. Ревуцька С.К., 
Шапран Д.П. 
ДонНУЕТ. Кривий Ріг 
: Вид. Р. А. Козлов, 
2018. Розділ 1. С.8-24.

2. Методичні 
розробки

1. Історія української 
державності та 
культури [Текст] : 
метод. рек. для вивч. 
дисц. / / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; О.М. 
Романуха. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. 
- 63 с. 
2. Моделювання 
суспільно-історичних 
процесів [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; О.М. 
Романуха. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. 
- 41 с. 
3. Соціальний 
розвиток [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; О.М. 
Романуха. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. 
- 41 с. 
3. Підвищення 
кваліфікації
Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-



Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0034-20 від 
03.02.2020 р.

4. НДР

Керівник НДР номер 
0115U005062 тема 
«Аналіз особливостей 
взаємовідносин 
України та Російської 
Федерації в 
соціокультурній сфері 
наприкінці ХХ – 
початку ХХІ ст.» 
(2015-2018 рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками 

Керівництво 
студентом, який посів 
І місце у І турі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з «Історії 
України» (Поливода 
О., ОО-16, 2019 р.)

206095 Шевченко 
Любов 
Ярославівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 014257, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента AД 
001235, 
виданий 

23.10.2018

18 Облік у банках 1. Статті, монографії

1. Шевченко Л.Я., 
Карченкова О.Л. 
Аудит кредитних 
операцій 
комерційного банку.  
Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. 
2018. Вип. 2(14). С.67 
– 72. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/786/1/28.pdf
2. Шевченко Л.Я., 
Шендригоренко М.Т., 
Лядська В.В. 
Фінансова звітність 
банківських установ 
як основний елемент 
бухгалтерського 
обліку. Економіка. 
Фінанси. Право. 2020. 
№11/1. С. 38 - 40. URL: 
http://efp.in.ua/uk/jou
rnal-article/520
3. Shevchenko L. 
Urgent issues of 
organization of audit 
activity in Ukraine and 
directions for their 
solutions. Baltic 
Journal of Economic 
Studies, Volume 4 
Number 1. Riga: 
Publishing House 
“Baltija Publishing”, 
2018.  Р.345–349. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/791/1/# 4 2018 
№ 1 (1).pdf



4. Shevchenko L. Raw-
materials potential of 
corporate enterprises: 
topical questions of 
accounting, analytical 
procurement and 
financial.  Academy  of  
Accounting  and  
Financial  Studies  
Journal, 2018. Vol. 22. 
Issue 3. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1145/1/Gudz_a
rticle_23_03_2018.pdf.
pdf
5. Shevchenko L. Ya. 
Integrated accounting 
development on the 
principles of 
benchmarking. 
Economics and finance, 
Editorial Arane, S.A. de 
C.V., Mexico City, 
Mexico, 2017. P. 259 – 
266. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/843/1/quaere_
2016.pdf
6. Shevchenko L. Ya. 
Development of the 
integrated accounting 
conception based on 
institutional approach 
and benchmarking. 
Analytical providing of 
strategic marketing 
management activity of 
corporate enterprises. 
Economics and finance, 
Venecuela, 2017. P. 312 
– 316. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/798/1/26.05.20
17_venesuehla.pdf
7. Шевченко Л.Я. 
Розвиток концепції 
інтегрованого обліку 
на основі 
інституційного 
підходу та 
бенчмаркингу. 
Економіка та 
суспільство. електрон. 
наук. фахове вид. 
2017. Вип. 8. С. 806 – 
812. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/246/1/Shevche
nko_01_02_2017.pdf
8. Шевченко Л.Я. 
Перспективи 
інтегрованого обліку в 
Україні. Економічні 
студії: Науково-
практичний 
економічний журнал. 
2018. 1(19). С. 82 – 87. 
URL:  
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/455/1/Shevche
nko_article_2018.pdf

2. Методичні 
розробки

1. Облік у банках 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 



торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; Л.Я. 
Шевченко М.Т. 
Шендригоренко, Е.С. 
Гейєр, В.С. Коверза, 
О.В. Нєізвєстна, В.А. 
Янковський – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
74 с.
2. Бухгалтерський 
облік [Текст] : метод. 
рек. до вивч. дисц. / 
М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; М.Т. 
Шендригоренко, Е.С. 
Гейєр, Л.Я. Шевченко, 
В.С. Коверза, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
87 с.
3. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко,                        
Л.Я. Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
151 с.
4. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
23 с.

3. Підвищення 



кваліфікації

1. Międzynarodowy 
Instytut Innowacji 
Nauk - Edukacja - 
Rozwój w Warszawie, 
«New Economy: Global 
Strategy of Sustanaible 
Development», 
01.09.2017 – 30.11.2017 
рр., Certificate of 
trainining № 070, 
11.12.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.
3. Карпатський 
університет імені 
Августина Волошина. 
Сертифікат № 
2017/В2 -03-30 
(РІВЕНЬ – В.2 – 
комплексний).
4. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0037-20 від 
03.02.2020 р.
5. BIJB study, «5 
кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100944 від 
27.11.2020 р.
6. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0165-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

Керівник НДР номер 
0118U001371 тема 
«Сучасні аспекти та 
методологія 



інтегрованого обліку в 
Україні» 
(реєстраційний номер 
2017 – 2022 рр.)

305512 Зінченко 
Вікторія 
Миколаївна

Доцент 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030502 

Українська 
мова, Диплом 

кандидата наук 
ДK 027544, 

виданий 
28.04.2015

9 Ділова 
українська 
мова

1. Статті, монографії

1. Зінченко В.М., 
Степаненко О.К. 
Культура мовлення як 
складова педагогічної 
майстерності фахівців 
нефілологічного 
профілю. Оновлення 
змісту, форм та 
методів навчання і 
виховання в закладах 
освіти : Збірник 
наукових праць. 
Наукові записки 
Рівненського 
державного 
гуманітарного 
університету. Рівне : 
РДГУ, 2017. Випуск 16 
(59). С. 80–84. URL: 
https://revolution.allbe
st.ru/pedagogics/00942
981_0.html;
2. Зінченко В. М. 
Орфоепічна, 
акцентуаційна та 
лексична робота на 
заняттях ділової 
української мови як 
важливий чинник 
формування високого 
рівня культури 
мовлення студентів 
економічного 
профілю. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук : міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря. Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
Вип. 28. Том 1. С. 281‒
287. URL: 
http://www.aphn-
journal.in.ua/archive/2
8_2020/part_1/46.pdf.

2. Методичні 
розробки

1. Зінченко В.М., 
Степаненко О.М. 
Формування 
мовленнєвої 
компетентності 
професійно-
орієнтованої 
особистості: посібник 
для самостійної 
роботи студентів. 
Дніпро : СПД Охотнік, 
2017. - 80 с.;
2. Вступ до 
мовознавства та 
основи теорії мовної 
комунікації [Текст] : 



курс лекцій / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; 
Ревуцька С.К., 
Зінченко В.М. - 
Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2019.  106 
с.
3. Вступ до 
мовознавства та 
основи теорії мовної 
комунікації [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; 
Ревуцька С.К., 
Зінченко В.М. - 
Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2019.  48 
с.
4. Ділова українська 
мова. [Текст] : метод. 
рек. до вивч. дисц. 2-
ге вид., випр. і доп. / 
М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; 
Шапран Д.П., 
Зінченко В.М., 
Ревуцька С.К. - 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ],  2020. 96 
с. 

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Варненський 
університет 
менеджменту, 
«International 
development program», 
«Інноваційні методи 
та технології 
викладання у вищій 
школі в умовах 
глобалізації 
освітнього простору», 
сертифікат № 
189/26.09.2019 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, свідоцтво, 
«КПЯ «СИСТЕМИ», 
«Модель 
удосконалення EFQM 
та її застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.
3. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 



студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, № ПК 
01566057/0015-20 від 
03.02.2020 р.

4. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками

Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спряміванням»:
1. Поливода Оксана 
(гр.ОО-16) – І місце 
(2019 р.);
2. Мирна Єлизавете 
(гр. ФІН-18) – ІІ 
місце(2019 р.);
3. Бабій Лілія (гр. МК-
18) – ІІІ місце (2019 
р.);
4. Безпалько Катерина 
(гр. МН-19) – І місце 
(2020 р.);
5. Коржук Павло (гр. 
МН-19) – ІІ місце 
(2020 р.);
6. Тарасова Анастасія 
(гр. МК-19) – ІІІ місце 
(2020 р.).

77362 Остапенко 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 007422, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039968, 
виданий 

23.09.2014

23 Іноземна мова 1. Статті, монографії

1. Ostapenko Svitlana, 
Udovichenko Hannah 
(2020). Peculiarities of 
Modeling Technique 
Teaching. Society. 
Integration. Education. 
Proceedings of the 
International Scientific 
Conference May 22th-
25th, 2020. Volume IІ, 
рр. 195‒203 URL: 
http://journals.rta.lv/in
dex.php/SIE/article/vie
w/...  (Web of Science)
2. Остапенко С.А. 
Особливості 
застосування 
граматичних 
трансформацій у 
процесі перекладу 
англійського 
художнього твору 
українською та 
російською мовами. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Філологія. Випуск 26, 
том 2. Одеса, 2017. С. 
113-115. URL: 
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v26...



3. Остапенко С.А. 
Експлікація як засіб 
мовної та 
культурологічної 
адаптації в процесі 
художнього 
перекладу. Наукові 
праці. Мовознавство. 
Миколаїв, 2018. 
315(303). С. 19-23. 
4. Остапенко С.А. 
Варіативність 
застосування 
стилістичних 
трансформацій у 
процесі перекладу 
художнього тексту. 
Теоретичні й 
прикладні проблеми 
сучасної філології: 
збірник наукових 
праць / за заг. ред. 
проф. В. А. Глущенка. 
Слов’янськ: Вид-во Б. 
І. Маторіна, 2019. Вип. 
8. Частина ІІ. С. 23-28. 
URL:  
http://www.slavdpu.dn
.ua/index.php/nauk/na
ukbooks/... 
5. Остапенко С.А. 
Linguocultural 
approach to language 
learning and cognitive 
linguistics as basic 
notions of modern 
language studies. 
Збірник наукових 
праць «Південний 
архів (філологічні 
науки)». № 77, 2019. 
С. 60-65. URL:  
http://www.pa.stateuni
versity.ks.ua/archive/77
_201...

2. Методичні 
розробки

1. Іноземна мова 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
іноземних мов; С.А. 
Остапенко. – Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2017.  
248 с. 
2. Практикум з 
іноземної мови» 
[Текст], метод. рек. до 
вивч. дисц., ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
іноземної філологоії 
та перекладу; С.А. 
Остапенко, Г.М. 
Удовіченко, І.Ю. 



Сіняговська, Д.В. 
Фурт, А.С. Бугрій. – 
Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2018.  245 
с. 
3. Остапенко С.А., 
Удовіченко Г.М., Фурт 
Д.В. Навчальний 
посібник з граматики 
англійської мови для 
студентів економічних 
спеціальностей. 
Кривий Ріг : 
ДонНУЕТ, 2018. 230 с. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/837/

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Приведення системи 
управління вищого 
навчального закладу у 
відповідність до вимог 
стандарту ISO 
9001:2015», 28.03 - 
21.04.2017р., свідоцтво 
№ПК 
01566057/000002-17 
від 21.04.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.
3. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0023-20 від 
03.02.2020 р.
4. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 



кваліфікації № ПК 
01566057/0167-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

Керівник НДР номер 
0115U005056 тема 
«Розроблення 
науково-теоретичної 
та ресурсно-
практичної бази 
навчання іноземних 
мов» (01.01.15 – 
31.12.18)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками

Керівництво 
дослідницькою 
діяльністю переможця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Переклад»: Шерстюк 
К., 2019 р. (диплом 1 
ступеня)

1345 Бочарова 
Юлія 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 
економіки і 

торгівлі імені 
МихайлаТуган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

050103 
Міжнародна 
економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000182, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037130, 
виданий 

17.01.2014

8 Міжнародна 
економіка

1. Статті, монографії

1. Павлова В.А., 
Лохман Н.В., 
Бочарова Ю.Г., 
Корніло О.В., 
Кожухова Т.В. 
Research of innovative 
potential: national and 
global aspects. Research 
of innovative potential: 
national and global 
aspects. Journal of 
Economics and 
Economic Education 
Research. 2020. 1 (21). 
С. 1-9. URL: 
https://www.abacadem
ies.org/articles/the-
research-of-the-
innovation-potential-
state-national-and-
global-aspect-1533-
3604-21-1-172.pdf
2. Бочарова Ю.Г. 
Концептуальні основи 
теорії конкурентного 
розвитку. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського. Серія: 
Економічні науки. 
2016. Вип. 64. С. 77-84. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1020
3. Бочарова Ю.Г. 
Архітектура та 
атрибути інноваційної 
інфраструктури. 
Вісник ЖДТУ. 2018. 
№2(84). С.62-66 URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1026
4. Бочарова Ю.Г. 
Концептуальні засади 



управління розвитком 
інноваційної 
інфраструктури 
України в умовах 
глобальної 
конкуренції. Сталий 
розвиток економіки: 
2018. №2(39). С. 52-
60. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1045
5. Бочарова Ю.Г. 
Детермінанти та 
імперативи розвитку 
інноваційної 
інфраструктури 
національної 
економіки в умовах 
глобалізації / Ю.Г. 
Бочарова // Проблеми 
економіки. – 2018. – 
№2. – С.51-57. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1029 
6. Бочарова Ю.Г. Стан 
та особливості 
розвитку глобальної 
інноваційної 
інфраструктури. 
Торгівля і ринок 
України: темат. зб. 
наук. праць. 2018. 
№1(43). – С. 5-10. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1025
7. Бочарова Ю.Г. 
Інкрементальна та 
ітеративна моделі 
реалізації стратегії 
розвитку інноваційної 
інфраструктури 
України в умовах 
глобальної 
конкуренції. 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. 
Механізми 
ефективного розвитку 
прикордонних 
територій: зб. наук. 
праць, 2018. Вип. 
1(129). С.138‒143. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1044
8. Бочарова Ю.Г. 
Пріоритетні напрями 
та механізм 
модернізації 
інноваційної 
інфраструктури 
України в умовах 
глобалізації. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2018. №1(68). С.176-
185. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1028
9. Бочарова Ю.Г. 
Моделі, детермінанти 
та ефекти розвитку 
інноваційних 
інфраструктур 
національних 



економік. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2018. №2 (69). С. 55-
61. 
URL:http://elibrary.do
nnuet.edu.ua/id/eprint
/1884
10. Бочарова Ю.Г. 
Розвиток 
варіативності зв’язків 
між Україною та ЄС у 
інноваційній сфері як 
напрям конвергенції 
їх інноваційних 
інфраструктур. 
Торгівля і ринок 
України. 2019. 
№1(45). С.15-21. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1882
11. Бочарова Ю.Г., 
Чернега О.Б. 
Співробітництво 
України та ЄС в 
інноваційній сфері. 
Вісник Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія: 
Економічні науки. 
2019. №1(70). С.121-
130. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1885
12. Бочарова Ю.Г. 
Концепція 
формування та 
стратегія розвитку 
інноваційної 
інфраструктури: 
монографія. Кривий 
Ріг: Чернявський Д.О., 
2017. 327 с.

2. Методичні 
розробки

1. Міжнародна 
економіка [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
економіки та 
міжнародних 
економічних 
відносин; Бочарова 
Ю.Г., Кожухова Т.В., 
Чернега О.Б., Кошель 
В.О., Воробйова Ю.М., 
Яковенко Ю.В.. - 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020. - 93 
с. 
2. Практика зі 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини»: програма 
та методичні 
рекомендації для 



здобувачі вищої освіти 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», освітній 
ступінь: бакалавр / М-
во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
екон. та міжн. екон. 
відн.; Ю.Г. Бочарова, 
Ю.М. Воробйова, В.О. 
Кошель, Ю.В. 
Яковенко – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2021. 
33 с. 

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Українська асоціація 
досконалості та якості, 
ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.
2. Varna university of 
management, the 
training course 
"Internationalization of 
higher education in the 
contex of globalization 
of innovative education 
space", the certificate of 
completion №258, 
15.09.2020 р.
3. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0172-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

1. Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 0119U100824 
тема «Формування 
інфраструктури 
конкурентних переваг 
України: 
концептуальні засади 
та стратегічні моделі 
(на прикладі 
Донецького 
економічного 
регіону)» (2019-2021 
рр.)
2. Керівник НДР 
номер 0119U101889 



тема «Управління 
розвитком 
інноваційних систем в 
умовах глобалізації та 
інформаційного 
прогресу» (2019-2021 
рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками

Керівництво 
дослідницькою 
роботою студента, 
який зайняв призове 
місце Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
2019/2020 н.р. – 
диплом ІІІ ступеня, 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Економіка та 
економічна політика», 
Бойко В.О.
2019/2020 н.р. – 
диплом ІІІ ступеня, 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», Шерстюк 
К.О.

226084 Іванова 
Наталя 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий заклад 
освіти 

"Європейський 
університет 

фінансів, 
інформаційних 

систем, 
менеджменту і 

бізнесу" у 
формі 

товариства з 
обмеженою 

відповідальніст
ю, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008157, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004572, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039779, 
виданий 

23.09.2014

16 Управлінські 
рішення

1. Статті, монографії

1. Коверза В.С., Гейєр 
Е.С., Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Роль і 
значення фінансового 
потенціалу в 
діяльності 
підприємства. 
Торгівля і ринок 
України. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського. 2020. 
№2 (48). С. 43-49. 
2. Іванова Н.С., 
Приймак Н.С., 
Маловичко С.В. 
Реалізація функцій 
менеджменту в 
системі стратегічного 
управління фінансами 
підприємства. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2020. 21 (72). C. 42-49.
3. Коверза В.С., 
Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості банків в контексті 



інтеграції в ЄС. 
Ефективна економіка. 
2020. № 11. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/
?op=1&z=8351 (дата 
звернення: 
10.01.2021). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.11.75 
4. Приймак Н.С., 
Іванова Н.С., 
Маловичко С.В. 
VRIO–аналіз як 
інструмент оцінки 
стратегічних 
можливостей змін. 
Торгівля і ринок 
України. Кривий Ріг, 
2020. №2 (48). С. 69-
75.
5. Іванова Н.С. 
Ідентифікація 
однорідності об’єктів 
системи 
антикризового 
управління методом 
кластеризації. 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2017. №4. 
С. 188–198. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/391/1/Ivanova
_article_4_12_2017.pd
f
6. Іванова Н.С. 
Кластерний підхід до 
антикризового 
управління соціально-
економічним 
розвитком регіонів. 
Антикризове 
управління 
економічним 
розвитком регіонів: 
колективна 
монографія 
[Електронний ресурс] 
/ за ред. Н. С. Іванової.  
Кривий Ріг : Вид. Р. А. 
Козлов, 2019. Розд. 
VIII. С. 131–145. 
Режим доступу: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1340 

2. Методичні 
розробки

1. Фінанси 
підприємства [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 



[ДонНУЕТ], 2020.  52 
с. 
2. Фінансовий ринок 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування;Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  55 
с. 
3. Менеджмент : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. [Текст] / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; Н.С. 
Іванова, І.В. 
Шаповалова, Д.П. 
Заікіна, Н.С. 
Приймак. Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2020. 56 
с.
4. Управлінські 
рішення : метод. рек. 
до вивч. дисц. [Текст] 
/ М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу та 
менеджменту; Н.С. 
Іванова, Н.С. 
Приймак, І.А. 
Карабаза, В.В. 
Барабанова, І.В. 
Шаповалова. Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2020. 
55 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко,                        
Л.Я. Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 



151 с.
6. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби, «Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні», свідоцтво 
майстер-тренера з 
освіти для 
демократичного 
громадянства та 
освіти з прав людини і 
розвитку 
громадянських 
компетентностей № 
29112017-9 від 
29.11.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, свідоцтво, 
«КПЯ «СИСТЕМИ», 
«Модель 
удосконалення EFQM 
та її застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
21.02.2019 р.
3. Українська 
асоціація з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти, 
«Відповідальне 
партнерство. Бізнес та 
Освіта у контексті 
сталого розвитку», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№041019/28, від 
04.10.2019 р.
4. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 



Teams for Education», 
сертифікат № CMP-
01370-X4B1T від 
12.05.2020 р.
5. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних 
закладах», сертифікат 
№CMP-01374-S6J7W 
від 19.05.2020 р.
6. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0004-20 від 
03.02.2020 р.
7. Varna University of 
Management, 
Internationalisation of 
higher education in the 
context of globalization 
of innovative 
educational space 
(Management and 
Administration), 
сертифікат 
№257/15.09.2020 від 
15.09.2020 р.
8. Wyzsza Szkola 
Lingwistyczna in 
Czestochowa, Nr KJ-A 
Nr. 20/10/28, 
Certificate B2 (English), 
02.10.2020 р.
9. BIJB study, «5 
кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100333 від 
27.11.2020 р.
10. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0168-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

1. Керівник НДР 
номер 0118U100276 
тема «Антикризовий 
менеджмент як 
фактор забезпечення 
економічного 
розвитку регіону» 
(2018-2019 рр.)



2. Керівник НДР 
номер 0120U101528 
тема «Ефективні 
моделі соціального 
партнерства для 
забезпечення сталого 
розвитку: держава, 
освіта, бізнес» (2020–
2022 рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками 

1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом «Економіка 
та управління в сфері 
торгівлі» (студентка 3 
курсу Белканія Л.Г, 
групи МОТ-14) – 2017 
р.
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» 
(студентка 3 курсу 
Запорожець Юлія, 
групи ЕП-15) – 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» (студентка 
3 курсу Коваль Марія, 
групи МН-17) – 2020 
р.

     6. Виконання 
функцій члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 



переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».

377960 Бондарчук 
Ольга 
Михайлівна

доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
050107 

Економiка 
пiдприємства, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064538, 
виданий 

22.12.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037801, 
виданий 

14.02.2014

23 Макроекономі
ка

1. Статті, монографії

1. Bondarchuk О., 
Теmchenko H., 
Аstafieva К. Improving 
competitive positions 
by optimizing internal 
activity indicators. 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки». 
№4 (36). Т. 1. 2020. С. 
22-28. DOI: 
10.25313/2520-2294-
2020-4-5820. URL: 
https://www.inter-
nauka.com/issues/econ
omic2020/4/. 
2. Теmchenko H., 
Аstafieva К., 
Bondarchuk О. The 
strategy of marketing as 
a tool of 
competitiveness 
management. Вісник 
Тернопільського 
національного 
університету. 
Тернопіль, ТНЕУ. 
Вип.1 (95). 2020. 
С.126-134. URL: 
http://visnykj.tneu.edu.
ua/index.php/visnykj/ 
article/view/1091
3. Astafieva K., 
Temchenko H., 
Bondarchuk O. Strategy 
for ensuring economic 
security of micro- and 
small-sized enterprises. 
Social economics. 
2020. Issue 59. Pp. 58-
64. DOI: 
10.26565/2524-2547-
2020-59-07. URL: 
https://periodicals.kara
zin.ua/soceconom/issue
/view/1015 
4. Максимова О.С., 
Темченко Г.В., 
Бондарчук О.М. 
Дослідження сутності, 
місця та ролі 
логістичної системи 
України у світі. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. Вип. 33. 
С. 96-102. URL: 



http://www.market-
infr.od.ua/uk/33-2019.
5. Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Бондарчук О.М. 
Краудсорсинг як 
запорука 
конкурентоспроможн
ості промислового 
підприємства. Східна 
Європа. 2019. Вип. 22. 
С. 147-153. URL: 
easterneurope-
ebm.in.ua/index.php/2
019. 
6. Ковальчук В.А., 
Бондарчук О.М., 
Ковальчук Т.М., 
Лашкун Г.А. 
Особливості 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності гірничо-
збагачувальних 
підприємств. 
Детермінанти 
соціально-
економічного 
розвитку України в 
умовах 
трансформаційних 
зрушень: колективна 
монографія / за заг. 
ред. проф. Ільчука В. 
П. Чернігів: ЧНТУ. 
2018. 432 с. Особистий 
внесок с. 221-237. 
7. Бондарчук О.М., 
Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Омельченко Д. С. 
Вплив якості 
продукції гірничих 
підприємств на 
ефективність їх 
діяльності. Теорія, 
методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємства: 
колективна 
монографія / кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая», 2019. 254 с. 
Особистий внесок 
с.173-181). URL:- 
http://www.economics.
in.ua/

2. Методичні 
розробки

1.  Макроекономіка 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
економіки та 
міжнародних 
економічних 
відносин; О.М. 
Бондарчук, Л.Б. 
Ладигіна, Ю.Г. 
Бочарова. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
56 с. 
2. Мікроекономіка 



[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
економіки та 
міжнародних 
економічних 
відносин; О.М. 
Бондарчук, Ю.Г. 
Бочарова, Ю.Б. 
Лижник, Ю.В. 
Яковенко, Ю.М. 
Воробйова. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
157 с. 

3. Підвищення 
кваліфікації

Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів 
Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі, 
«Новітні інноваційні 
технології у вищій 
школі», свідоцтво 
№ПК 
01597997/00283-18 від 
23.03.2018.

377960 Бондарчук 
Ольга 
Михайлівна

доцент, 
Сумісництв
о
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інститут 
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управління  та 
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Диплом 
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спеціальність: 
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пiдприємства, 

Диплом 
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ДK 064538, 
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22.12.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037801, 
виданий 

14.02.2014
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1. Статті, монографії

1. Bondarchuk О., 
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by optimizing internal 
activity indicators. 
Міжнародний 
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«Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки». 
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10.25313/2520-2294-
2020-4-5820. URL: 
https://www.inter-
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omic2020/4/. 
2. Теmchenko H., 
Аstafieva К., 
Bondarchuk О. The 
strategy of marketing as 
a tool of 
competitiveness 
management. Вісник 
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національного 
університету. 
Тернопіль, ТНЕУ. 
Вип.1 (95). 2020. 
С.126-134. URL: 
http://visnykj.tneu.edu.
ua/index.php/visnykj/ 
article/view/1091
3. Astafieva K., 
Temchenko H., 
Bondarchuk O. Strategy 
for ensuring economic 
security of micro- and 
small-sized enterprises. 
Social economics. 
2020. Issue 59. Pp. 58-
64. DOI: 



10.26565/2524-2547-
2020-59-07. URL: 
https://periodicals.kara
zin.ua/soceconom/issue
/view/1015 
4. Максимова О.С., 
Темченко Г.В., 
Бондарчук О.М. 
Дослідження сутності, 
місця та ролі 
логістичної системи 
України у світі. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. Вип. 33. 
С. 96-102. URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/33-2019.
5. Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Бондарчук О.М. 
Краудсорсинг як 
запорука 
конкурентоспроможн
ості промислового 
підприємства. Східна 
Європа. 2019. Вип. 22. 
С. 147-153. URL: 
easterneurope-
ebm.in.ua/index.php/2
019. 
6. Ковальчук В.А., 
Бондарчук О.М., 
Ковальчук Т.М., 
Лашкун Г.А. 
Особливості 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності гірничо-
збагачувальних 
підприємств. 
Детермінанти 
соціально-
економічного 
розвитку України в 
умовах 
трансформаційних 
зрушень: колективна 
монографія / за заг. 
ред. проф. Ільчука В. 
П. Чернігів: ЧНТУ. 
2018. 432 с. Особистий 
внесок с. 221-237. 
7. Бондарчук О.М., 
Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Омельченко Д. С. 
Вплив якості 
продукції гірничих 
підприємств на 
ефективність їх 
діяльності. Теорія, 
методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємства: 
колективна 
монографія / кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая», 2019. 254 с. 
Особистий внесок 
с.173-181). URL:- 
http://www.economics.
in.ua/

2. Методичні 
розробки

1.  Макроекономіка 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 



освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
економіки та 
міжнародних 
економічних 
відносин; О.М. 
Бондарчук, Л.Б. 
Ладигіна, Ю.Г. 
Бочарова. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
56 с. 
2. Мікроекономіка 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
економіки та 
міжнародних 
економічних 
відносин; О.М. 
Бондарчук, Ю.Г. 
Бочарова, Ю.Б. 
Лижник, Ю.В. 
Яковенко, Ю.М. 
Воробйова. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
157 с. 

3. Підвищення 
кваліфікації

Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів 
Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі, 
«Новітні інноваційні 
технології у вищій 
школі», свідоцтво 
№ПК 
01597997/00283-18 від 
23.03.2018.

377955 Паустовська 
Тамара 
Іванівна

доцент 
кафедри, 
Сумісництв
о
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доцента 12ДЦ 
019130, 

виданий 
18.04.2008

31 Політична 
економія

1. Статті, монографії

1. Паустовська Т.І. 
Історико-економічний 
шлях 
підприємництва. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки, 
Миколаївський 
національний 
університет ім. В. О. 
Сухомлинського. 
Випуск 20. 2017, с.12-
17. URL: http://global-
national.in.ua/issue-
20-2017
2. Паустовська Т.І. 
Регулювання ринку 
праці в умовах 
сучасної світової 
конкуренції. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Випуск 
17, част. 2. 2018, с. 33-
38 URL: http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-



bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
C21COM=2&I21DBN=
UJRN&P21DBN=UJRN
&IMAGE_FILE_DOW
NLOAD=1&Image_file
_name=PDF/Nvuumev
cg_2018_17%282%29_
_9.pdf
3. Лашкун Г.А., Шахно 
А.Ю., Паустовська Т.І. 
Проблеми кількісної 
оцінки 
інтелектуального 
капіталу як складової 
національного 
людського капіталу. 
Інвестиції: практика 
та досвід. № 13. 2018, 
с. 32-37. URL: 
http://www.investplan.
com.ua/pdf/13_2018.p
df
4. Паустовська Т.І., 
Гусак А.С. Глобальні 
економічні фактори 
зміни навколишнього 
середовища: сучасні 
тенденції та основні 
проблеми. Економічні 
студії. №2 (28). 2020, 
с.79-85. URL: 
http://www.intellect21.
nuft.org.ua/index.php/
1-2019
5. Паустовська Т.І., 
Лашкун Г.А. 
Теоретичний аспект 
взаємодії 
інтелектуального 
капіталу та 
інтелектуального 
бізнесу. Інтелект ХХІ. 
№1  2019, с. 107-110. 
URL: 
http://www.intellect21.
nuft.org.ua/journal/201
9/2019_1/21.pdf 
6. Regulation of labor 
market in conditions of 
modern world 
competition 
/Mechanisms of 
interaction between 
competitiveness and 
innovation in modern 
international economic 
relations. Collective 
monograph edited by 
M. Bezpartochnyi 
(Колективна 
монографія). Riga 
(Latvia), 2017, с. 110-
119.

2. Методичні 
розробки

1. Політична економія 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
економіки та 
міжнародних 
економічних 
відносин; Т.І. 
Паустовська, Ю.Г. 



Бочарова, Ю.Б. 
Лижник, Ю.В. 
Яковенко, Ю.М. 
Воробйова - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
98 с. 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Політична економія 
та історія економіки» 
(тести, ситуації, 
задачі) для студентів 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування, 
074 Публічне 
управління та 
адміністрування, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність  за 
ступенем підготовки 
бакалавр для всіх 
форм навчання 
Кривий Ріг, 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017.  
50 с.
3. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Політична економія 
та історія економіки» 
для студентів 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування, 
074 Публічне 
управління та 
адміністрування, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність за ступенем 
підготовки бакалавр 
для всіх форм 
навчання Кривий Ріг, 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017.  
68 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

Криворізький 
національний 
педагогічний ун-т, 
кафедра соціології, 
«Впровадження 
комп’ютерних 
програм та 
електронної 
бібіліотеки в 
навчальний процес», 
28.11-28.12.2017 р. 

226084 Іванова 
Наталя 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий заклад 
освіти 

"Європейський 
університет 

фінансів, 
інформаційних 

систем, 

16 Фінансовий 
ринок

1. Статті, монографії

1. Коверза В.С., Гейєр 
Е.С., Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Роль і 
значення фінансового 
потенціалу в 
діяльності 



менеджменту і 
бізнесу" у 

формі 
товариства з 
обмеженою 

відповідальніст
ю, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008157, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004572, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039779, 
виданий 

23.09.2014

підприємства. 
Торгівля і ринок 
України. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського. 2020. 
№2 (48). С. 43-49. 
2. Іванова Н.С., 
Приймак Н.С., 
Маловичко С.В. 
Реалізація функцій 
менеджменту в 
системі стратегічного 
управління фінансами 
підприємства. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2020. 21 (72). C. 42-49.
3. Коверза В.С., 
Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості банків в контексті 
інтеграції в ЄС. 
Ефективна економіка. 
2020. № 11. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/
?op=1&z=8351 (дата 
звернення: 
10.01.2021). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.11.75 
4. Приймак Н.С., 
Іванова Н.С., 
Маловичко С.В. 
VRIO–аналіз як 
інструмент оцінки 
стратегічних 
можливостей змін. 
Торгівля і ринок 
України. Кривий Ріг, 
2020. №2 (48). С. 69-
75.
5. Іванова Н.С. 
Ідентифікація 
однорідності об’єктів 
системи 
антикризового 
управління методом 
кластеризації. 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2017. №4. 
С. 188–198. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/391/1/Ivanova
_article_4_12_2017.pd
f
6. Іванова Н.С. 
Кластерний підхід до 
антикризового 
управління соціально-
економічним 
розвитком регіонів. 
Антикризове 
управління 
економічним 
розвитком регіонів: 
колективна 
монографія 
[Електронний ресурс] 



/ за ред. Н. С. Іванової.  
Кривий Ріг : Вид. Р. А. 
Козлов, 2019. Розд. 
VIII. С. 131–145. 
Режим доступу: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1340 

2. Методичні 
розробки

1. Фінанси 
підприємства [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  52 
с. 
2. Фінансовий ринок 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування;Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  55 
с. 
3. Менеджмент : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. [Текст] / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; Н.С. 
Іванова, І.В. 
Шаповалова, Д.П. 
Заікіна, Н.С. 
Приймак. Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2020. 56 
с.
4. Управлінські 
рішення : метод. рек. 
до вивч. дисц. [Текст] 
/ М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу та 
менеджменту; Н.С. 



Іванова, Н.С. 
Приймак, І.А. 
Карабаза, В.В. 
Барабанова, І.В. 
Шаповалова. Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2020. 
55 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко,                        
Л.Я. Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
151 с.
6. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби, «Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні», свідоцтво 
майстер-тренера з 
освіти для 
демократичного 
громадянства та 
освіти з прав людини і 
розвитку 
громадянських 
компетентностей № 
29112017-9 від 
29.11.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 



та якості, свідоцтво, 
«КПЯ «СИСТЕМИ», 
«Модель 
удосконалення EFQM 
та її застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
21.02.2019 р.
3. Українська 
асоціація з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти, 
«Відповідальне 
партнерство. Бізнес та 
Освіта у контексті 
сталого розвитку», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№041019/28, від 
04.10.2019 р.
4. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education», 
сертифікат № CMP-
01370-X4B1T від 
12.05.2020 р.
5. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних 
закладах», сертифікат 
№CMP-01374-S6J7W 
від 19.05.2020 р.
6. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0004-20 від 
03.02.2020 р.
7. Varna University of 
Management, 
Internationalisation of 
higher education in the 
context of globalization 
of innovative 
educational space 
(Management and 
Administration), 
сертифікат 
№257/15.09.2020 від 
15.09.2020 р.
8. Wyzsza Szkola 
Lingwistyczna in 
Czestochowa, Nr KJ-A 
Nr. 20/10/28, 
Certificate B2 (English), 
02.10.2020 р.
9. BIJB study, «5 



кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100333 від 
27.11.2020 р.
10. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0168-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

1. Керівник НДР 
номер 0118U100276 
тема «Антикризовий 
менеджмент як 
фактор забезпечення 
економічного 
розвитку регіону» 
(2018-2019 рр.)
2. Керівник НДР 
номер 0120U101528 
тема «Ефективні 
моделі соціального 
партнерства для 
забезпечення сталого 
розвитку: держава, 
освіта, бізнес» (2020–
2022 рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками 

1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом «Економіка 
та управління в сфері 
торгівлі» (студентка 3 
курсу Белканія Л.Г, 
групи МОТ-14) – 2017 
р.
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 



персоналом та 
економіка праці» 
(студентка 3 курсу 
Запорожець Юлія, 
групи ЕП-15) – 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» (студентка 
3 курсу Коваль Марія, 
групи МН-17) – 2020 
р.

     6. Виконання 
функцій члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».

77362 Остапенко 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 007422, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039968, 
виданий 

23.09.2014

23 Іноземна мова 1. Статті, монографії

1. Ostapenko Svitlana, 
Udovichenko Hannah 
(2020). Peculiarities of 
Modeling Technique 
Teaching. Society. 
Integration. Education. 
Proceedings of the 
International Scientific 
Conference May 22th-
25th, 2020. Volume IІ, 
рр. 195‒203 URL: 
http://journals.rta.lv/in
dex.php/SIE/article/vie
w/...  (Web of Science)
2. Остапенко С.А. 
Особливості 
застосування 
граматичних 
трансформацій у 
процесі перекладу 
англійського 
художнього твору 
українською та 
російською мовами. 
Науковий вісник 



міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Філологія. Випуск 26, 
том 2. Одеса, 2017. С. 
113-115. URL: 
http://www.vestnik-
philology.mgu.od.ua/ar
chive/v26...
3. Остапенко С.А. 
Експлікація як засіб 
мовної та 
культурологічної 
адаптації в процесі 
художнього 
перекладу. Наукові 
праці. Мовознавство. 
Миколаїв, 2018. 
315(303). С. 19-23. 
4. Остапенко С.А. 
Варіативність 
застосування 
стилістичних 
трансформацій у 
процесі перекладу 
художнього тексту. 
Теоретичні й 
прикладні проблеми 
сучасної філології: 
збірник наукових 
праць / за заг. ред. 
проф. В. А. Глущенка. 
Слов’янськ: Вид-во Б. 
І. Маторіна, 2019. Вип. 
8. Частина ІІ. С. 23-28. 
URL:  
http://www.slavdpu.dn
.ua/index.php/nauk/na
ukbooks/... 
5. Остапенко С.А. 
Linguocultural 
approach to language 
learning and cognitive 
linguistics as basic 
notions of modern 
language studies. 
Збірник наукових 
праць «Південний 
архів (філологічні 
науки)». № 77, 2019. 
С. 60-65. URL:  
http://www.pa.stateuni
versity.ks.ua/archive/77
_201...

2. Методичні 
розробки

1. Іноземна мова 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
іноземних мов; С.А. 
Остапенко. – Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2017.  
248 с. 
2. Практикум з 
іноземної мови» 
[Текст], метод. рек. до 
вивч. дисц., ступінь 
бакалавр / М-во 



освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
іноземної філологоії 
та перекладу; С.А. 
Остапенко, Г.М. 
Удовіченко, І.Ю. 
Сіняговська, Д.В. 
Фурт, А.С. Бугрій. – 
Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2018.  245 
с. 
3. Остапенко С.А., 
Удовіченко Г.М., Фурт 
Д.В. Навчальний 
посібник з граматики 
англійської мови для 
студентів економічних 
спеціальностей. 
Кривий Ріг : 
ДонНУЕТ, 2018. 230 с. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/837/

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Приведення системи 
управління вищого 
навчального закладу у 
відповідність до вимог 
стандарту ISO 
9001:2015», 28.03 - 
21.04.2017р., свідоцтво 
№ПК 
01566057/000002-17 
від 21.04.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.
3. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0023-20 від 
03.02.2020 р.
4. Донецький 
національний 
університет економіки 



і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0167-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

Керівник НДР номер 
0115U005056 тема 
«Розроблення 
науково-теоретичної 
та ресурсно-
практичної бази 
навчання іноземних 
мов» (01.01.15 – 
31.12.18)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками

Керівництво 
дослідницькою 
діяльністю переможця 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Переклад»: Шерстюк 
К., 2019 р. (диплом 1 
ступеня)

377998 Павлушенко 
Оксана 
Василівна

Асистент, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 
Української 

Академії 
державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління

0 Фінанси Заступник начальника 
управління 
економіки, 
Управління економіки 
Криворізької міської 
ради, Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 19р. 8м.

226084 Іванова 
Наталя 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий заклад 
освіти 

"Європейський 
університет 

фінансів, 
інформаційних 

систем, 
менеджменту і 

бізнесу" у 
формі 

товариства з 
обмеженою 

відповідальніст
ю, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 

16 Менеджмент 1. Статті, монографії

1. Коверза В.С., Гейєр 
Е.С., Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Роль і 
значення фінансового 
потенціалу в 
діяльності 
підприємства. 
Торгівля і ринок 
України. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського. 2020. 
№2 (48). С. 43-49. 
2. Іванова Н.С., 



050104 
Фінанси, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008157, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004572, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039779, 
виданий 

23.09.2014

Приймак Н.С., 
Маловичко С.В. 
Реалізація функцій 
менеджменту в 
системі стратегічного 
управління фінансами 
підприємства. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2020. 21 (72). C. 42-49.
3. Коверза В.С., 
Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості банків в контексті 
інтеграції в ЄС. 
Ефективна економіка. 
2020. № 11. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/
?op=1&z=8351 (дата 
звернення: 
10.01.2021). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.11.75 
4. Приймак Н.С., 
Іванова Н.С., 
Маловичко С.В. 
VRIO–аналіз як 
інструмент оцінки 
стратегічних 
можливостей змін. 
Торгівля і ринок 
України. Кривий Ріг, 
2020. №2 (48). С. 69-
75.
5. Іванова Н.С. 
Ідентифікація 
однорідності об’єктів 
системи 
антикризового 
управління методом 
кластеризації. 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2017. №4. 
С. 188–198. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/391/1/Ivanova
_article_4_12_2017.pd
f
6. Іванова Н.С. 
Кластерний підхід до 
антикризового 
управління соціально-
економічним 
розвитком регіонів. 
Антикризове 
управління 
економічним 
розвитком регіонів: 
колективна 
монографія 
[Електронний ресурс] 
/ за ред. Н. С. Іванової.  
Кривий Ріг : Вид. Р. А. 
Козлов, 2019. Розд. 
VIII. С. 131–145. 
Режим доступу: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1340 

2. Методичні 
розробки



1. Фінанси 
підприємства [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  52 
с. 
2. Фінансовий ринок 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування;Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  55 
с. 
3. Менеджмент : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. [Текст] / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; Н.С. 
Іванова, І.В. 
Шаповалова, Д.П. 
Заікіна, Н.С. 
Приймак. Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2020. 56 
с.
4. Управлінські 
рішення : метод. рек. 
до вивч. дисц. [Текст] 
/ М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу та 
менеджменту; Н.С. 
Іванова, Н.С. 
Приймак, І.А. 
Карабаза, В.В. 
Барабанова, І.В. 
Шаповалова. Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2020. 
55 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 



атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко,                        
Л.Я. Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
151 с.
6. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби, «Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні», свідоцтво 
майстер-тренера з 
освіти для 
демократичного 
громадянства та 
освіти з прав людини і 
розвитку 
громадянських 
компетентностей № 
29112017-9 від 
29.11.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, свідоцтво, 
«КПЯ «СИСТЕМИ», 
«Модель 
удосконалення EFQM 
та її застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 



підвищення 
кваліфікації від 
21.02.2019 р.
3. Українська 
асоціація з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти, 
«Відповідальне 
партнерство. Бізнес та 
Освіта у контексті 
сталого розвитку», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№041019/28, від 
04.10.2019 р.
4. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education», 
сертифікат № CMP-
01370-X4B1T від 
12.05.2020 р.
5. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних 
закладах», сертифікат 
№CMP-01374-S6J7W 
від 19.05.2020 р.
6. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0004-20 від 
03.02.2020 р.
7. Varna University of 
Management, 
Internationalisation of 
higher education in the 
context of globalization 
of innovative 
educational space 
(Management and 
Administration), 
сертифікат 
№257/15.09.2020 від 
15.09.2020 р.
8. Wyzsza Szkola 
Lingwistyczna in 
Czestochowa, Nr KJ-A 
Nr. 20/10/28, 
Certificate B2 (English), 
02.10.2020 р.
9. BIJB study, «5 
кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100333 від 
27.11.2020 р.
10. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 



Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0168-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

1. Керівник НДР 
номер 0118U100276 
тема «Антикризовий 
менеджмент як 
фактор забезпечення 
економічного 
розвитку регіону» 
(2018-2019 рр.)
2. Керівник НДР 
номер 0120U101528 
тема «Ефективні 
моделі соціального 
партнерства для 
забезпечення сталого 
розвитку: держава, 
освіта, бізнес» (2020–
2022 рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками 

1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом «Економіка 
та управління в сфері 
торгівлі» (студентка 3 
курсу Белканія Л.Г, 
групи МОТ-14) – 2017 
р.
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» 
(студентка 3 курсу 
Запорожець Юлія, 
групи ЕП-15) – 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» (студентка 
3 курсу Коваль Марія, 
групи МН-17) – 2020 
р.

     6. Виконання 
функцій члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».

226084 Іванова 
Наталя 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий заклад 
освіти 

"Європейський 
університет 

фінансів, 
інформаційних 

систем, 
менеджменту і 

бізнесу" у 
формі 

товариства з 
обмеженою 

відповідальніст
ю, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008157, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004572, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039779, 
виданий 

23.09.2014

16 Фінанси 
підприємства

1. Статті, монографії

1. Коверза В.С., Гейєр 
Е.С., Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Роль і 
значення фінансового 
потенціалу в 
діяльності 
підприємства. 
Торгівля і ринок 
України. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського. 2020. 
№2 (48). С. 43-49. 
2. Іванова Н.С., 
Приймак Н.С., 
Маловичко С.В. 
Реалізація функцій 
менеджменту в 
системі стратегічного 
управління фінансами 
підприємства. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2020. 21 (72). C. 42-49.
3. Коверза В.С., 
Нєізвєстна О.В., 



Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості банків в контексті 
інтеграції в ЄС. 
Ефективна економіка. 
2020. № 11. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/
?op=1&z=8351 (дата 
звернення: 
10.01.2021). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.11.75 
4. Приймак Н.С., 
Іванова Н.С., 
Маловичко С.В. 
VRIO–аналіз як 
інструмент оцінки 
стратегічних 
можливостей змін. 
Торгівля і ринок 
України. Кривий Ріг, 
2020. №2 (48). С. 69-
75.
5. Іванова Н.С. 
Ідентифікація 
однорідності об’єктів 
системи 
антикризового 
управління методом 
кластеризації. 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2017. №4. 
С. 188–198. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/391/1/Ivanova
_article_4_12_2017.pd
f
6. Іванова Н.С. 
Кластерний підхід до 
антикризового 
управління соціально-
економічним 
розвитком регіонів. 
Антикризове 
управління 
економічним 
розвитком регіонів: 
колективна 
монографія 
[Електронний ресурс] 
/ за ред. Н. С. Іванової.  
Кривий Ріг : Вид. Р. А. 
Козлов, 2019. Розд. 
VIII. С. 131–145. 
Режим доступу: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1340 

2. Методичні 
розробки

1. Фінанси 
підприємства [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 



Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  52 
с. 
2. Фінансовий ринок 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування;Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  55 
с. 
3. Менеджмент : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. [Текст] / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; Н.С. 
Іванова, І.В. 
Шаповалова, Д.П. 
Заікіна, Н.С. 
Приймак. Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2020. 56 
с.
4. Управлінські 
рішення : метод. рек. 
до вивч. дисц. [Текст] 
/ М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу та 
менеджменту; Н.С. 
Іванова, Н.С. 
Приймак, І.А. 
Карабаза, В.В. 
Барабанова, І.В. 
Шаповалова. Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2020. 
55 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 



Шендригоренко,                        
Л.Я. Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
151 с.
6. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби, «Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні», свідоцтво 
майстер-тренера з 
освіти для 
демократичного 
громадянства та 
освіти з прав людини і 
розвитку 
громадянських 
компетентностей № 
29112017-9 від 
29.11.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, свідоцтво, 
«КПЯ «СИСТЕМИ», 
«Модель 
удосконалення EFQM 
та її застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
21.02.2019 р.
3. Українська 
асоціація з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти, 
«Відповідальне 
партнерство. Бізнес та 
Освіта у контексті 
сталого розвитку», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№041019/28, від 
04.10.2019 р.
4. Корпорація 



Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education», 
сертифікат № CMP-
01370-X4B1T від 
12.05.2020 р.
5. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних 
закладах», сертифікат 
№CMP-01374-S6J7W 
від 19.05.2020 р.
6. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0004-20 від 
03.02.2020 р.
7. Varna University of 
Management, 
Internationalisation of 
higher education in the 
context of globalization 
of innovative 
educational space 
(Management and 
Administration), 
сертифікат 
№257/15.09.2020 від 
15.09.2020 р.
8. Wyzsza Szkola 
Lingwistyczna in 
Czestochowa, Nr KJ-A 
Nr. 20/10/28, 
Certificate B2 (English), 
02.10.2020 р.
9. BIJB study, «5 
кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100333 від 
27.11.2020 р.
10. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0168-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

1. Керівник НДР 
номер 0118U100276 
тема «Антикризовий 



менеджмент як 
фактор забезпечення 
економічного 
розвитку регіону» 
(2018-2019 рр.)
2. Керівник НДР 
номер 0120U101528 
тема «Ефективні 
моделі соціального 
партнерства для 
забезпечення сталого 
розвитку: держава, 
освіта, бізнес» (2020–
2022 рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками 

1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом «Економіка 
та управління в сфері 
торгівлі» (студентка 3 
курсу Белканія Л.Г, 
групи МОТ-14) – 2017 
р.
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» 
(студентка 3 курсу 
Запорожець Юлія, 
групи ЕП-15) – 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» (студентка 
3 курсу Коваль Марія, 
групи МН-17) – 2020 
р.



     6. Виконання 
функцій члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».

226084 Іванова 
Наталя 
Сергіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий заклад 
освіти 

"Європейський 
університет 

фінансів, 
інформаційних 

систем, 
менеджменту і 

бізнесу" у 
формі 

товариства з 
обмеженою 

відповідальніст
ю, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008157, 

виданий 
05.03.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004572, 
виданий 

29.03.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039779, 
виданий 

23.09.2014

16 Управління 
проєктами

1. Статті, монографії

1. Коверза В.С., Гейєр 
Е.С., Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Роль і 
значення фінансового 
потенціалу в 
діяльності 
підприємства. 
Торгівля і ринок 
України. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського. 2020. 
№2 (48). С. 43-49. 
2. Іванова Н.С., 
Приймак Н.С., 
Маловичко С.В. 
Реалізація функцій 
менеджменту в 
системі стратегічного 
управління фінансами 
підприємства. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2020. 21 (72). C. 42-49.
3. Коверза В.С., 
Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості банків в контексті 
інтеграції в ЄС. 
Ефективна економіка. 
2020. № 11. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/
?op=1&z=8351 (дата 
звернення: 
10.01.2021). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.11.75 
4. Приймак Н.С., 
Іванова Н.С., 
Маловичко С.В. 



VRIO–аналіз як 
інструмент оцінки 
стратегічних 
можливостей змін. 
Торгівля і ринок 
України. Кривий Ріг, 
2020. №2 (48). С. 69-
75.
5. Іванова Н.С. 
Ідентифікація 
однорідності об’єктів 
системи 
антикризового 
управління методом 
кластеризації. 
Маркетинг і 
менеджмент 
інновацій. 2017. №4. 
С. 188–198. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/391/1/Ivanova
_article_4_12_2017.pd
f
6. Іванова Н.С. 
Кластерний підхід до 
антикризового 
управління соціально-
економічним 
розвитком регіонів. 
Антикризове 
управління 
економічним 
розвитком регіонів: 
колективна 
монографія 
[Електронний ресурс] 
/ за ред. Н. С. Іванової.  
Кривий Ріг : Вид. Р. А. 
Козлов, 2019. Розд. 
VIII. С. 131–145. 
Режим доступу: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1340 

2. Методичні 
розробки

1. Фінанси 
підприємства [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; Н.С. 
Іванова, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  52 
с. 
2. Фінансовий ринок 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування;Н.С. 
Іванова, О.В. 



Нєізвєстна, В.А. 
Янковський, В.С. 
Коверза, 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  55 
с. 
3. Менеджмент : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. [Текст] / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публічного 
адміністрування; Н.С. 
Іванова, І.В. 
Шаповалова, Д.П. 
Заікіна, Н.С. 
Приймак. Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2020. 56 
с.
4. Управлінські 
рішення : метод. рек. 
до вивч. дисц. [Текст] 
/ М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
маркетингу та 
менеджменту; Н.С. 
Іванова, Н.С. 
Приймак, І.А. 
Карабаза, В.В. 
Барабанова, І.В. 
Шаповалова. Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2020. 
55 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко,                        
Л.Я. Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
151 с.
6. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 



ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби, «Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні», свідоцтво 
майстер-тренера з 
освіти для 
демократичного 
громадянства та 
освіти з прав людини і 
розвитку 
громадянських 
компетентностей № 
29112017-9 від 
29.11.2017 р.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, свідоцтво, 
«КПЯ «СИСТЕМИ», 
«Модель 
удосконалення EFQM 
та її застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
21.02.2019 р.
3. Українська 
асоціація з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти, 
«Відповідальне 
партнерство. Бізнес та 
Освіта у контексті 
сталого розвитку», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№041019/28, від 
04.10.2019 р.
4. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Налаштування та 
підтримка 
навчального процесу в 
Teams for Education», 
сертифікат № CMP-
01370-X4B1T від 
12.05.2020 р.
5. Корпорація 
Microsoft та компанія 
SMART business, 
«Дистанційне 
оцінювання знань в 
навчальних 
закладах», сертифікат 
№CMP-01374-S6J7W 
від 19.05.2020 р.



6. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0004-20 від 
03.02.2020 р.
7. Varna University of 
Management, 
Internationalisation of 
higher education in the 
context of globalization 
of innovative 
educational space 
(Management and 
Administration), 
сертифікат 
№257/15.09.2020 від 
15.09.2020 р.
8. Wyzsza Szkola 
Lingwistyczna in 
Czestochowa, Nr KJ-A 
Nr. 20/10/28, 
Certificate B2 (English), 
02.10.2020 р.
9. BIJB study, «5 
кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100333 від 
27.11.2020 р.
10. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0168-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

1. Керівник НДР 
номер 0118U100276 
тема «Антикризовий 
менеджмент як 
фактор забезпечення 
економічного 
розвитку регіону» 
(2018-2019 рр.)
2. Керівник НДР 
номер 0120U101528 
тема «Ефективні 
моделі соціального 
партнерства для 
забезпечення сталого 
розвитку: держава, 
освіта, бізнес» (2020–
2022 рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 



кружками 

1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом «Економіка 
та управління в сфері 
торгівлі» (студентка 3 
курсу Белканія Л.Г, 
групи МОТ-14) – 2017 
р.
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» 
(студентка 3 курсу 
Запорожець Юлія, 
групи ЕП-15) – 2018 р.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт: 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» (студентка 
3 курсу Коваль Марія, 
групи МН-17) – 2020 
р.

     6. Виконання 
функцій члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 



результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».

247369 Шендригоре
нко Марина 
Трохимівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009411, 
виданий 

14.02.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012014, 

виданий 
20.04.2006

23 Внутрішній 
господарський 
контроль

1. Статті, монографії

1.Shevchenko Liubov 
Ya., Kozhuhova Tetiana 
V., Shendryhorenko 
Maryna T., Shtyk Yuliia 
V., Gudz Juir F. Raw-
materials potential of 
corporate enterprises: 
topical issues of 
accounting analytical 
provurement and 
financial backing. 
Academy of  
Accounting and 
Financial Studies 
Journal, 2018.  Vol. 
22/3. P. 92-99. 
(Scopus). URL : 
https://www.abacadem
ies.org
/articles/rawmaterials-
potential-of-corporate-
enterprises-topical-
issues-of-accounting-
analytical-
procurement-and-
financial-backing-726.
2. Shendryhorenko M., 
Shevchenko L. Urgent 
issues of organization 
of audit activity in 
Ukraine and directions 
for their solutions. 
Baltic Journal of 
Economic Studies, 
Volume 4 Number 1. 
Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 
2018.  Р.345–349. 
(Web of Science). DOI : 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2018-4-1-
345-349.
3. Шендригоренко 
М.Т., Карченкова О.Л. 
Типові помилки в 
обліку фінансових 
результатів 
підприємства: 
виявлення і 
запобігання. 
Економіка та 
суспільство: електрон. 
фахове вид. 2018 № 
14. С. 912–915. 
URL : 
https://www.economya
ndsociety.in.ua
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/466/1/Shendri
gorenko_article_14_20
18.pdf
4. Шендригоренко 
М.Т. Актуальні 
питання обліку і 
аудиту малоцінних 
оборотних та 
необоротних 
матеріальних активів. 
Бізнес - навігатор. 



2018. Вип. 4 (47). 
С.185–189.
URL : 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1491/1/Shendr
uhorenko_article_04_2
018.pdf
5. Шендригоренко 
М.Т. Актуальні 
питання обліку і 
аудиту грошових 
коштів у касі та 
напрями їх 
вирішення. Торгівля і 
ринок України. 2018. 
№2 (44). С.145–155.
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1490/1/Shendr
uhorenko_article_01_2
018.pdf
6. Шендригоренко 
М.Т. Виробничі 
запаси: нормативно - 
правове регулювання 
обліку та пропозиції з 
підвищення 
ефективності 
внутрішнього аудиту. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Економіка і 
менеджмент. 2019. № 
36. С. 182–188. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1405/1/ 
Shendruhorenko_articl
e_01_2019.pdf
7. Гейєр Е.С., 
Шевченко Л.Я., 
Шендригоренко М.Т. 
Грошові кошти на 
підприємствах 
торгівлі: актуальні 
питання 
управлінського обліку 
(контролінгу та 
бюджетування). 
Вісник Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган - 
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2019. № 2 (71). С.111–
120. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua//1921/1/ 
Shendrihorenko_article
_2019.pdf
8. Шендригоренко 
М.Т., Карченкова О.Л.  
Актуальні питання 
обліку інших 
необоротних 
матеріальних активів 
та напрями їх 
вирішення. Бізнес - 
навігатор. 2019. Вип. 5 
(54). С.137–140.
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1629/1/Shendr
uhorenko_article_02_2
019.pdf
9. Гейєр Е.С., 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. 



Актуальні питання 
внутрішнього 
контролю власного 
капіталу підприємства 
та напрями їх 
вирішення. Торгівля і 
ринок України. № 1 
(47). 2020. - С. 88- 95. 
URL: 
http://torgivlya.donnue
t.edu.ua/uk/?
preview=1&option=com
_dropfiles&format=&ta
sk=frontfile.download&
catid=35&id=190&Item
id=1000000000000
10. Гейєр Е.С., 
Шендригоренко М.Т. 
Оперативний 
контроль виробничого 
процесу на 
підприємствах 
гірничо - 
металургійної галузі. 
Бухгалтерський облік, 
аналіз, контроль, 
оподаткування: 
актуальні проблеми та 
перспективи 
розвитку: монографія. 
Кривий Ріг. ДонНУЕТ, 
Видавець 
Чернявський Д.О. 
2020. Підрозділ 1.1. 
С.4-29. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/2046/

2. Методичні 
розробки

1. Внутрішній 
господарський 
контроль [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
обліку та аудиту; М.Т. 
Шендригоренко – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020. 78 
с.
2. Бухгалтерський 
облік [Текст] : метод. 
рек. до вивч. дисц. / 
М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; М.Т. 
Шендригоренко, Е.С. 
Гейєр, Л.Я. Шевченко, 
В.С. Коверза, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
87 с.
3. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 



страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
151 с.
4. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Międzynarodowy 
Instytut Innowacji 
Nauk - Edukacja - 
Rozwój w Warszawie, 
«New Economy: Global 
Strategy of Sustanaible 
Development», 
01.09.2017 – 30.11.2017 
рр., Certificate of 
trainining № 070, 
11.12.2017.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.
3. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 



підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0037 від 
03.02.2020 р.
4. BIJB study, «5 
кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100952 від 
27.11.2020 р.
5. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0164-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 10118U00137 
тема «Сучасні аспекти 
та методологія 
інтегрованого обліку в 
Україні» (2017 – 2022 
рр.)

5. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».
2. Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Торгівля і ринок 
України» (Збірник 
наукових праць 
включено до переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 



на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук 
(категорія "Б") (наказ 
МОНУ від 28.12.2019 
р. № 1643 "Про 
затвердження рішень 
Атестаційної колегії 
Міністерства щодо 
діяльності 
спеціалізованих 
вчених рад від 
16.12.2019 р. та 
внесення змін до 
наказів Міністерства 
освіти і науки 
України).

65177 Нєізвєстна 
Олена 
Володимирів
на

директор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 
економіки і 

торгівлі імені 
Михайла 

Туган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 068116, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041209, 
виданий 

26.02.2015

25 Банківська 
система

1. Статті, монографії

1. Нєізвєстна О.В., 
Слободянюк Н.О., 
Волошина С.В., Ґудзь 
Ю.Ф. Дослідження 
інвестиційної 
спроможності 
небанківських 
фінансових інститутів 
України в часи 
фінансово-
економічних криз. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2019. №3. С. 379-390. 
URL: 
https://www.masader.o
m/eds?
query=%22Financial%2
0institutions%22&type=
DE&ff[]=Language:ukr
ainian(Web of Science)
2. Нєізвєстна О.В., 
Котковський В.С., 
Шаповалова І.В. 
Маркетингова оцінка 
фінансових інновацій 
банку за допомогою 
секюритизації 
активів. Економічні 
горизонти. 2018. 
№3(6). C.35–42. URL:  
http://eh.udpu.edu.ua/
article/view/156314
3. Нєізвєстна О.В., 
Ткачук К.В. 
Дослідження 
сучасного стану 
кредитування 
економіки України з 
боку банківського 
сектору. Ефективна 
економіка. 2018. №3. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1016/
4. Нєізвєстна О.В., 
Бойко О.О. 
Дослідження 
основних тенденцій і 
операцій на ринку 
FOREX Ефективна 
економіка. 2018. №1. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/494/1/Nieizvies
tna_article_01_01_201
8.pdf
5. Нєізвєстна О.В., 
Бойко О.О. Аналіз 
операцій НБУ 



протягом 2015-2017 
рр. в світлі валютно-
курсової політики. 
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№13. С. 1179-1183. 
URL:: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1075/
6. Неизвестная Е.В. 
Состояние и 
перспективы 
использования 
электронных 
технологий в 
страховых компаниях 
Украины Торгівля і 
ринок України. 2017. 
Вип. 42. С. 36-42. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1047/1/Nieizvie
stna_article_01.09.2017
.pdf
7. Нєізвєстна О.В. 
Огоновська А.О. 
Інформаційне 
забезпечення 
менеджменту 
страхової діяльності.  
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№10. С.643-650. URL:  
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/297/
8. Нєізвєстна О.В. 
Дослідження 
практики комплаєнс в 
страхових компаніях 
України.  Актуальні 
проблеми економіки. 
2017. №3. С. 267-273. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/296/1/Nieizvies
tna_article_01_03_201
7.pdf
9. Коверза В.С., 
Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості банків в контексті 
інтеграції в ЄС. 
Ефективна економіка. 
№ 11. 2020. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/11_20
20/77.pdf
10. Теоретико-
методологічні засади 
розвитку фінансової 
системи України на 
основі інноваційно-
інвестиційних 
стратегій: колективна 
монографія / За заг. 
ред. Т.Д. Косової, Н.О. 
Слободянюк. Кривий 
Ріг: ДонНУЕТ, 2019. - 
296 с. Особистий 
внесок С. 205-215. 
(Розділ 3. Фінансово-
інвестиційні стратегії 
розвитку національної 
економіки. Підрозділ: 
Криптовалюти як 
новий інвестиційний 
інструмент). 

2. Методичні 



розробки

1. Банківська система 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
фінансів і банківської 
справи; О.В. 
Нєізвєстна – Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2018.  
174 с.
2. Страхування [Текст] 
: конспект лекцій / М-
во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів і банківської 
справи; О.В. 
Нєізвєстна – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2017.  
158 с.
3. Страхування [Текст] 
: метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
фінансів і банківської 
справи; О.В. 
Нєізвєстна – Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2017.  
127 с.
4. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
151 с.
5. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 



оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Національний банк 
України, «Реформи у 
нагляді та 
запровадження 
макропруденційного 
регулювання в 
банківському секторі 
України», м. Київ, 19-
20 квітня 2017 р., 
сертифікат учасника
2. Національний банк 
України, «Сучасні 
підходи до 
банківського 
регулювання та 
нагляду в Україні», м. 
Київ, 25-26 жовтня 
2018 р., сертифікат 
учасника
3. Національний банк 
України, «Практичні 
аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики», м. Київ, 30 
травня 2018 р., 
сертифікат учасника
4. ГО CISID, проект 
“DISPLACED 
UNIVERSITIES 
SUPPORT PROGRAM 
– Academic Growth 
and Development”, 
«Стратегічне 
планування», м. Київ, 
18-20 лютого 2019р., 
сертифікат учасника 
5. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р..
6. ГО CISID, проект 
“DISPLACED 
UNIVERSITIES 
SUPPORT PROGRAM 
– Academic Growth 
and Development”, 
«Університети 
майбутнього», м. 
Святогірськ,13-15 
травня 2019р., 
сертифікат
7. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 



свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020 р. № ПК 
01566057/0025-20, від 
03.02.2020 р.
8. Національний банк 
України, «Практичні 
аспекти оцінки 
банківських ризиків», 
м. Київ, 18-19 червня 
2020 р., сертифікат 
учасника
9. Проєкт ЄС 
«Національний 
Еразмус+ офіс в 
Україні та 
Національна команда 
експертів з 
реформування вищої 
освіти», «Внутрішнє 
забезпечення якості 
вищої освіти: 
розвиток освітніх 
програм та їх 
акредитація», 
сертифікат 
підвищення 
кваліфікації від 
18.11.2020р. (6 год 
/0,2 кредити ЄКТС)
10. ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів», «Цифрові 
інструменти 
дистанційної освіти», 
сертифікат 
підвищення 
кваліфікації 
№77678602777 від 
21.11.2020р. (6 год 
/0,2 кредити ЄКТС)
11. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0166-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 0116U002177 
тема 
«Фундаментальні 
основи формування 
механізму управління 
фінансовою системою 
України в умовах 
кризи» (2016-2018 
рр.)

5. Керівництво 
студенськими 



науковими роботами, 
кружками

1. Керівництво 
дослідницькою 
роботою студента, 
який зайняв призове 
місце Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (зі 
спеціальності 
„Фінанси і кредит” 
диплом ІІІ ступеню, 
2018 р., Овчаренко 
К.В.) 
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
„Банківська справа”, 
який бере участь у ІІ 
турі Всеукраїнської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(квітень 2017 р. - 
Тузова К.О., квітень 
2018 р. – Тузова К.О., 
квітень 2019 – 
Гребенюк І.)

377998 Павлушенко 
Оксана 
Василівна

Асистент, 
Суміщення

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 
Української 

Академії 
державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління

0 Фінанси, гроші 
та кредит

Заступник начальника 
управління економіки 
Управління економіки 
Криворізької міської 
ради, досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 19р. 8м.

24214 Коверза 
Вікторія 
Семенівна

доцент 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
державний 
університет 
економіки і 
торгівлі ім. 

М.Туган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050104 
Фiнанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 006159, 

виданий 
17.05.2012, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044628, 
виданий 

15.12.2015

21 Вступ до 
спеціальності 
фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

1. Статті, монографії

1. Коверза В.С. 
Концепція 
формування 
корпоративного 
управління у 
вітчизняному 
банківському секторі. 
Вісник Одеського 
національного 
університету. Сер. 
Економіка. 2017. Т. 22. 
Вип. 6(59). С. 138–141 
URL: 
http://www.visnyk-
onu.od.ua/index.php/u
k/arkhiv-vidannya?
id=171
2. Коверза В.С. 
Особливості розвитку 
та функціонування 
банківської системи 
України в сучасних 



умовах Вісник 
Волинського інституту 
економіки та 
менеджменту. 2018. 
Вип. 21. С. 147–153 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/view/creators/i
ndex.K.html
3. Коверза В.С. Роль 
трансформації 
банківських ресурсів в 
економічному 
зростанні країни 
Інфраструктура 
ринку. 2018. № 23. С. 
283–286. URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/23-2018 
4. Коверза В.С. 
Особливості розвитку 
корпоративних 
фінансів в сучасних 
умовах. Регіональна 
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.edu.ua/1614/1/Udovich
enko__dydaktychne__
seredovyshe_monografi
ya.pdf

2. Методичні 
розробки

1. Практикум з 
іноземної мови [Текст] 
: метод. рек. до вивч. 
дисц., ступінь 



бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
іноземної філогоії та 
перекладу; С.А. 
Остапенко, Г.М. 
Удовіченко, І.Ю. 
Сіняговська, Д.В. 
Фурт, А.С. Бугрій. – 
Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ], 2018. – 
245 с.
2. Навчальний 
посібник з граматики 
англійської мови для 
студентів економічних 
спеціальностей / C. А. 
Остапенко, Г. М. 
Удовіченко, Д. В. 
Фурт; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
іноз. філології та 
перекладу. Кривий Ріг 
: ДонНУЕТ, 2018. 230 
с. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1688/1/Udovic
henko_munual_04_04
_19.pdf

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Університет 
Данубіус, м. 
Сладковічево, 
Словацька Республіка, 
«Філологічна освіта в 
сучасному 
університеті – 
проектний підхід до 
організації роботи 
згідно з положеннями 
Європейських 
кваліфікаційних 
рамок (досвід)», 26–
28 квітня 2017 року, 
сертифікат учасника. 
2. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
Кривий Ріг, 
«Технології 
дистанційної освіти у 
закладі вищої освіти 
(система управління 
курсами Moodle)», 26 
березня – 30 квітня 
2018 р., свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
01566057/0009-18 від 
7 травня 2018 р.
3. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-



27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.

4. НДР

Керівник НДР номер 
0119U101876 тема 
«Теоретико-
методологічні засади 
формування 
компетентністно- 
орієнтованого 
дидактичного 
середовища в умовах 
ЗВО» (2019 –2021рр.)

239864 Карабаза 
Ірина 
Анатоліївна

доцент 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

управління та 
адмініструванн

я

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 062187, 
виданий 

06.10.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032514, 
виданий 

26.10.2012

17 Маркетинг 1. Статті, монографії

1. Карабаза І.А., 
Шаповалова І.В. 
Бренд промислового 
міста: чинники, що 
впливають на 
просування. Вісник 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського. 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 
2019. №1 (70). С.16-26. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua
/id/eprint/1590
2. Карабаза І.А. Бренд 
міста: аналіз позицій 
європейських міст у 
світових рейтингах. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Ужгород, 2019. №25. 
С. 50-61. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1508
4. Карабаза І.А., 
Поплавський О. В. 
Маркетингова 
стратегія у кінобізнесі: 
зарубіжний досвід 
просування 
кінопродукту на 
ринок. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. 
Ужгород, 2019. №24. 
С. 53-58. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1474
5. Карабаза І.А. 
Трансформація 
концепції маркетингу 
в умовах глобалізації. 
Економіка і 
суспільство: науковий 
журнал, 2017. Вип.10. 
С. 79-82. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/233
6. Карабаза І.А. Вплив 
технологічного 
фактору 
макросередовища при 
розробці 
маркетингових 
стратегій підприємств 



на світовому ринку. 
Вісник Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського.  
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 
2017. №1(66). С.196-
202. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/854
7. Карабаза І.А. Е-
маркетинг: вплив на 
ефективність бізнесу в 
умовах глобального 
зростання кількості 
інтернет-користувачів. 
Вісник Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського. 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 
2017. №2. С. 19– 25. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/844
8. Карабаза І.А., 
Шаповалова І.В. 
Стратегічні заходи 
маркетингового 
просування 
національного 
туристичного 
продукту на світовий 
ринок туристичних 
послуг. Торгівля і 
ринок. 2018. Вип. 43. 
С.56-68 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/1198
9. Карабаза І.А., 
Поплавський О.В. 
Стратегія розвитку 
українського 
кінобізнесу: 
маркетинговий 
аспект. Торгівля і 
ринок. Кривий Ріг: 
ДонНУЕТ, 2018. 
№1(70). С.122-129. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1591/
10. Карабаза І. А., 
Бондаренко К.В. 
Конкурентні позиції 
вітчизняних компаній 
на косметичному 
ринку України: 
маркетинговий 
аспект. Торгівля і 
ринок України. 
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 
2020. № 2 ( 46). С. 40-
46.
11. Карабаза І.А. 
Вплив технологічного 
фактору 
макросередовища при 
розробці 
маркетингових 
стратегій підприємств 
на світовому ринку. 
Вісник Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-
Барановського.  
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 



2017. №1(66). С.196-
202. 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/id/eprint/854

2. Методичні 
розробки

1. Маркетинг [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу та 
менеджменту; І.А. 
Карабаза.  – Кривий 
Ріг: ДонНУЕТ, 2017.  
42 с.
2. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену для 
студентів 
спеціальності 075 
"Маркетинг", освітній 
рівннь бакалавр. 
[Текст]: / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публіч. адміністр.; І.А. 
Карабаза, Н.С. 
Іванова, В.В. 
Барабанова І.В. 
Шаповалова. – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020.  53 
с.
3. Маркетингова 
професійна практика: 
програма та 
методичні 
рекомендації для 
студентів 
спеціальності 075 
"Маркетинг", освітній 
рівень бакалавр. 
[Текст] / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
маркетингу, 
менеджменту та 
публіч. адміністр.; І.А. 
Карабаза, В.В. 
Барабанова;.  – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020. 26 
с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Українська асоціація 
з розвитку 
менеджменту та 
бізнес-освіти, 
«Відповідальне 
партнерство. Бізнес та 
Освіта у контексті 
сталого розвитку», 
сертифікат 
№041019/32 від 
04.10.2019 р.



2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, свідоцтво, 
«КПЯ «СИСТЕМИ», 
«Модель 
удосконалення EFQM 
та її застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів»,  26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
21.02.2019 р.
3. Національне 
агентство України з 
питань державної 
служби, «Розвиток 
громадянських 
компетентностей в 
Україні», свідоцтво 
майстер-тренера з 
освіти для 
демократичного 
громадянства та 
освіти з прав людини і 
розвитку 
громадянських 
компетентностей 
№29112017-9 від 
29.11.2017 р.
4. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0005-20, від 
03.02.2020 р.
5. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0170-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

1.Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 0120U101528 
тема «Ефективні 
моделі соціального 
партнерства для 
забезпечення сталого 
розвитку: держава, 
освіта, бізнес» (2020–
2022 рр.)
2. Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 0115U005051 
тема «Механізм та 



напрямки розвитку 
сучасного маркетингу 
в умовах 
нестабільності 
зовнішнього 
середовища» (2015–
2017 рр.)
3. Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 0118U100276 
тема «Антикризовий 
менеджмент як 
фактор забезпечення 
економічного 
розвитку регіону» 
(2018–2019 рр.)
4. Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 0118U100488 
тема «Стратегічне 
управління змінами 
на підприємстві в 
умовах нестабільного 
зовнішнього 
середовища» (2018-
2020 рр.)

     5. Виконання 
функцій члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».

247369 Шендригоре
нко Марина 
Трохимівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009411, 
виданий 

14.02.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012014, 

виданий 
20.04.2006

23 Бухгалтерськи
й облік

1. Статті, монографії

1.Shevchenko Liubov 
Ya., Kozhuhova Tetiana 
V., Shendryhorenko 
Maryna T., Shtyk Yuliia 
V., Gudz Juir F. Raw-
materials potential of 
corporate enterprises: 
topical issues of 
accounting analytical 
provurement and 
financial backing. 
Academy of  
Accounting and 
Financial Studies 
Journal, 2018.  Vol. 
22/3. P. 92-99. 
(Scopus). URL : 
https://www.abacadem
ies.org
/articles/rawmaterials-
potential-of-corporate-
enterprises-topical-
issues-of-accounting-
analytical-



procurement-and-
financial-backing-726.
2. Shendryhorenko M., 
Shevchenko L. Urgent 
issues of organization 
of audit activity in 
Ukraine and directions 
for their solutions. 
Baltic Journal of 
Economic Studies, 
Volume 4 Number 1. 
Riga: Publishing House 
“Baltija Publishing”, 
2018.  Р.345–349. 
(Web of Science). DOI : 
https://doi.org/10.3052
5/2256-0742/2018-4-1-
345-349.
3. Шендригоренко 
М.Т., Карченкова О.Л. 
Типові помилки в 
обліку фінансових 
результатів 
підприємства: 
виявлення і 
запобігання. 
Економіка та 
суспільство: електрон. 
фахове вид. 2018 № 
14. С. 912–915. 
URL : 
https://www.economya
ndsociety.in.ua
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/466/1/Shendri
gorenko_article_14_20
18.pdf
4. Шендригоренко 
М.Т. Актуальні 
питання обліку і 
аудиту малоцінних 
оборотних та 
необоротних 
матеріальних активів. 
Бізнес - навігатор. 
2018. Вип. 4 (47). 
С.185–189.
URL : 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1491/1/Shendr
uhorenko_article_04_2
018.pdf
5. Шендригоренко 
М.Т. Актуальні 
питання обліку і 
аудиту грошових 
коштів у касі та 
напрями їх 
вирішення. Торгівля і 
ринок України. 2018. 
№2 (44). С.145–155.
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1490/1/Shendr
uhorenko_article_01_2
018.pdf
6. Шендригоренко 
М.Т. Виробничі 
запаси: нормативно - 
правове регулювання 
обліку та пропозиції з 
підвищення 
ефективності 
внутрішнього аудиту. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Економіка і 
менеджмент. 2019. № 
36. С. 182–188. URL: 



http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1405/1/ 
Shendruhorenko_articl
e_01_2019.pdf
7. Гейєр Е.С., 
Шевченко Л.Я., 
Шендригоренко М.Т. 
Грошові кошти на 
підприємствах 
торгівлі: актуальні 
питання 
управлінського обліку 
(контролінгу та 
бюджетування). 
Вісник Донецького 
національного 
університету 
економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган - 
Барановського. Серія : 
Економічні науки. 
2019. № 2 (71). С.111–
120. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua//1921/1/ 
Shendrihorenko_article
_2019.pdf
8. Шендригоренко 
М.Т., Карченкова О.Л.  
Актуальні питання 
обліку інших 
необоротних 
матеріальних активів 
та напрями їх 
вирішення. Бізнес - 
навігатор. 2019. Вип. 5 
(54). С.137–140.
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1629/1/Shendr
uhorenko_article_02_2
019.pdf
9. Гейєр Е.С., 
Шендригоренко М.Т., 
Шевченко Л.Я. 
Актуальні питання 
внутрішнього 
контролю власного 
капіталу підприємства 
та напрями їх 
вирішення. Торгівля і 
ринок України. № 1 
(47). 2020. - С. 88- 95. 
URL: 
http://torgivlya.donnue
t.edu.ua/uk/?
preview=1&option=com
_dropfiles&format=&ta
sk=frontfile.download&
catid=35&id=190&Item
id=1000000000000
10. Гейєр Е.С., 
Шендригоренко М.Т. 
Оперативний 
контроль виробничого 
процесу на 
підприємствах 
гірничо - 
металургійної галузі. 
Бухгалтерський облік, 
аналіз, контроль, 
оподаткування: 
актуальні проблеми та 
перспективи 
розвитку: монографія. 
Кривий Ріг. ДонНУЕТ, 
Видавець 
Чернявський Д.О. 
2020. Підрозділ 1.1. 
С.4-29. URL: 
http://elibrary.donnuet



.edu.ua/2046/

2. Методичні 
розробки

1. Внутрішній 
господарський 
контроль [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
обліку та аудиту; М.Т. 
Шендригоренко – 
Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020. 78 
с.
2. Бухгалтерський 
облік [Текст] : метод. 
рек. до вивч. дисц. / 
М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; М.Т. 
Шендригоренко, Е.С. 
Гейєр, Л.Я. Шевченко, 
В.С. Коверза, О.В. 
Нєізвєстна, В.А. 
Янковський – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
87 с.
3. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
151 с.
4. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 



Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Międzynarodowy 
Instytut Innowacji 
Nauk - Edukacja - 
Rozwój w Warszawie, 
«New Economy: Global 
Strategy of Sustanaible 
Development», 
01.09.2017 – 30.11.2017 
рр., Certificate of 
trainining № 070, 
11.12.2017.
2. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 26.02-
27.02.2019 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р.
3. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0037 від 
03.02.2020 р.
4. BIJB study, «5 
кроків ефективного 
дистанційного 
навчання», 
сертифікат № 202-
2011-100952 від 
27.11.2020 р.
5. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0164-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 10118U00137 



тема «Сучасні аспекти 
та методологія 
інтегрованого обліку в 
Україні» (2017 – 2022 
рр.)

5. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України

1. Член редакційної 
колегії журналу 
«Вісник ДонНУЕТ 
«Економічні науки»» 
(журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.), 
категорія «Б».
2. Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Торгівля і ринок 
України» (Збірник 
наукових праць 
включено до переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата наук 
(категорія "Б") (наказ 
МОНУ від 28.12.2019 
р. № 1643 "Про 
затвердження рішень 
Атестаційної колегії 
Міністерства щодо 
діяльності 
спеціалізованих 
вчених рад від 
16.12.2019 р. та 
внесення змін до 
наказів Міністерства 
освіти і науки 
України).

372376 Бондаренко 
Олена 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

ресторанно-
готельного 
бізнесу та 
туризму

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Київського 

національного 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 

5 Статистика 1. Статті, монографії

1. Ishchenko M.I., 
Astafieva K.O., 
Adamovska V.S., 
Bondarenko O.O., 
Mishchuk I.V. 
Enterprise 
digitalization security 
level diagnostics 
according to its life 
cycle phase. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики 
(Web of science). 2020. 
Том 4, № 35. P. 220-
229. URL: 



економічний 
інститут 

Київського 
національного 
економічного 
університету, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
231 Соціальна 

робота, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039121, 

виданий 
13.12.2016

https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v4i35.222054. 
2. Cherep A., Baranik 
Z., Bondarenko O., 
Khavrova K., 
Kharabuga S. Analysis 
and modeling of an iron 
оrе enterprise’s 
production potential in 
Kryvyi Rih region. 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu (SciVerse 
Scopus). 2020. № 4. Р. 
130–140. URL: 
https://doi.org/10.3327
1/nvngu/2020-4/130. 
3. Beridze Т., Lokhman 
N., Bondarenko О., 
Buhra A. 
Harmonization of 
results of modeling 
production systems of 
Ukraine’s regions. 
Naukovyi Visnyk 
Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu (SciVerse 
Scopus). 2020. № 1. Р. 
135–140. URL: 
https://doi.org/10.3327
1/nvngu/2020¬1/135.
4. Бондаренко О.О., 
Берідзе Т.М., 
Бондаренко Л.А. 
Математичні методи 
оцінювання мінливої 
динаміки 
українського 
фондового ринку. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія : 
Економічні науки. 
2020. № 5. С. 34-38. 
5. Цвіркун Л.О., 
Цвіркун С.Л., 
Бондаренко О.О. 
Дослідження 
технології вилучення 
яблук певного 
різновиду в умовах 
харчової 
промисловості із 
застосуванням методів 
кластеризації. 
Обладнання та 
технології харчових 
виробництв. 
ДонНУЕТ, 2020. № 
41. С. 97-104.

2. Методичні 
розробки

1. Вища математика 
[Текст] : метод. 
рекомендації до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, 
кафедра 
загальноінженерних 
дисциплін та 
обладнання; О.О. 
Бондаренко, О.С. 
Ляшенко. Кривий Ріг : 



[ДонНУЕТ],  2020. - 
106 с.
2. Статистика [Текст] : 
метод. рекомендації 
до вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; 
кафедра 
загальноінженерних 
дисциплін та 
обладнання; О.О. 
Бондаренко, О.С. 
Ляшенко Кривий Ріг : 
[ДонНУЕТ],  2020. - 
171 с.
3. Інформатика та 
інформаційні 
технології [Текст] : 
метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
загальноінженерних 
дисциплін та 
обладнання; О.О. 
Бондаренко, О.С. 
Ляшенко. Кривий Ріг: 
[ДонНУЕТ], 2020. - 
169 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Херсонський 
національний 
технічний університет, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № РН 
325 від 28.02.2018 р.
2. Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет, 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на 
кафедрі математики 
та методики її 
навчання, довідка 
№09/1-41 від 
24.12.2020 р.

65177 Нєізвєстна 
Олена 
Володимирів
на

директор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки, 
управління  та 
адмініструванн

я 

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет 
економіки і 

торгівлі імені 
Михайла 

Туган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 068116, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041209, 

25 Страхування 1. Статті, монографії

1. Нєізвєстна О.В., 
Слободянюк Н.О., 
Волошина С.В., Ґудзь 
Ю.Ф. Дослідження 
інвестиційної 
спроможності 
небанківських 
фінансових інститутів 
України в часи 
фінансово-
економічних криз. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. 
2019. №3. С. 379-390. 
URL: 
https://www.masader.o
m/eds?
query=%22Financial%2
0institutions%22&type=
DE&ff[]=Language:ukr



виданий 
26.02.2015

ainian(Web of Science)
2. Нєізвєстна О.В., 
Котковський В.С., 
Шаповалова І.В. 
Маркетингова оцінка 
фінансових інновацій 
банку за допомогою 
секюритизації 
активів. Економічні 
горизонти. 2018. 
№3(6). C.35–42. URL:  
http://eh.udpu.edu.ua/
article/view/156314
3. Нєізвєстна О.В., 
Ткачук К.В. 
Дослідження 
сучасного стану 
кредитування 
економіки України з 
боку банківського 
сектору. Ефективна 
економіка. 2018. №3. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1016/
4. Нєізвєстна О.В., 
Бойко О.О. 
Дослідження 
основних тенденцій і 
операцій на ринку 
FOREX Ефективна 
економіка. 2018. №1. 
URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/494/1/Nieizvies
tna_article_01_01_201
8.pdf
5. Нєізвєстна О.В., 
Бойко О.О. Аналіз 
операцій НБУ 
протягом 2015-2017 
рр. в світлі валютно-
курсової політики. 
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№13. С. 1179-1183. 
URL:: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1075/
6. Неизвестная Е.В. 
Состояние и 
перспективы 
использования 
электронных 
технологий в 
страховых компаниях 
Украины Торгівля і 
ринок України. 2017. 
Вип. 42. С. 36-42. URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/1047/1/Nieizvie
stna_article_01.09.2017
.pdf
7. Нєізвєстна О.В. 
Огоновська А.О. 
Інформаційне 
забезпечення 
менеджменту 
страхової діяльності.  
Економіка та 
суспільство. 2017. 
№10. С.643-650. URL:  
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/297/
8. Нєізвєстна О.В. 
Дослідження 
практики комплаєнс в 
страхових компаніях 
України.  Актуальні 
проблеми економіки. 
2017. №3. С. 267-273. 



URL: 
http://elibrary.donnuet
.edu.ua/296/1/Nieizvies
tna_article_01_03_201
7.pdf
9. Коверза В.С., 
Нєізвєстна О.В., 
Шендригоренко М.Т., 
Іванова Н.С. Шляхи 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості банків в контексті 
інтеграції в ЄС. 
Ефективна економіка. 
№ 11. 2020. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/11_20
20/77.pdf
10. Теоретико-
методологічні засади 
розвитку фінансової 
системи України на 
основі інноваційно-
інвестиційних 
стратегій: колективна 
монографія / За заг. 
ред. Т.Д. Косової, Н.О. 
Слободянюк. Кривий 
Ріг: ДонНУЕТ, 2019. - 
296 с. Особистий 
внесок С. 205-215. 
(Розділ 3. Фінансово-
інвестиційні стратегії 
розвитку національної 
економіки. Підрозділ: 
Криптовалюти як 
новий інвестиційний 
інструмент). 

2. Методичні 
розробки

1. Банківська система 
[Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
фінансів і банківської 
справи; О.В. 
Нєізвєстна – Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2018.  
174 с.
2. Страхування [Текст] 
: конспект лекцій / М-
во освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів і банківської 
справи; О.В. 
Нєізвєстна – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2017.  
158 с.
3. Страхування [Текст] 
: метод. рек. до вивч. 
дисц. / М-во освіти і 
науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. 
фінансів і банківської 
справи; О.В. 
Нєізвєстна – Кривий 
Ріг : [ДонНУЕТ], 2017.  
127 с.
4. Методичні 
рекомендації для 



підготовки до 
атестаційного 
екзамену [Текст] : для 
студентів 
спеціальності 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 
151 с.
5. Практика зі 
спеціальності: 
програма та 
методичні 
рекомендації [Текст] : 
для студентів спец. 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», ступінь 
бакалавр / М-во 
освіти і науки 
України, Донец. нац. 
ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. 
фінансів, обліку та 
оподаткування; О.В. 
Нєізвєстна, Н.С. 
Іванова, М.Т. 
Шендригоренко, Л.Я. 
Шевченко, В.С. 
Коверза, В.А. 
Янковський. - Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2020.  
23 с.

3. Підвищення 
кваліфікації

1. Національний банк 
України, «Реформи у 
нагляді та 
запровадження 
макропруденційного 
регулювання в 
банківському секторі 
України», м. Київ, 19-
20 квітня 2017 р., 
сертифікат учасника
2. Національний банк 
України, «Сучасні 
підходи до 
банківського 
регулювання та 
нагляду в Україні», м. 
Київ, 25-26 жовтня 
2018 р., сертифікат 
учасника
3. Національний банк 
України, «Практичні 
аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики», м. Київ, 30 
травня 2018 р., 
сертифікат учасника
4. ГО CISID, проект 



“DISPLACED 
UNIVERSITIES 
SUPPORT PROGRAM 
– Academic Growth 
and Development”, 
«Стратегічне 
планування», м. Київ, 
18-20 лютого 2019р., 
сертифікат учасника 
5. Українська 
асоціація досконалості 
та якості, ТОВ «КПЯ 
«СИСТЕМИ», 
«Модель досконалості 
EFQM та її 
застосування для 
удосконалення 
діяльності 
університетів», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації від 
27.02.2019 р..
6. ГО CISID, проект 
“DISPLACED 
UNIVERSITIES 
SUPPORT PROGRAM 
– Academic Growth 
and Development”, 
«Університети 
майбутнього», м. 
Святогірськ,13-15 
травня 2019р., 
сертифікат
7. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації, 
«Використання 
практик 
студентоцентрованого 
підходу в освітньому 
процесі», 14.11.2019-
20.01.2020 р. № ПК 
01566057/0025-20, від 
03.02.2020 р.
8. Національний банк 
України, «Практичні 
аспекти оцінки 
банківських ризиків», 
м. Київ, 18-19 червня 
2020 р., сертифікат 
учасника
9. Проєкт ЄС 
«Національний 
Еразмус+ офіс в 
Україні та 
Національна команда 
експертів з 
реформування вищої 
освіти», «Внутрішнє 
забезпечення якості 
вищої освіти: 
розвиток освітніх 
програм та їх 
акредитація», 
сертифікат 
підвищення 
кваліфікації від 
18.11.2020р. (6 год 
/0,2 кредити ЄКТС)
10. ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційного 
забезпечення 
студентів», «Цифрові 



інструменти 
дистанційної освіти», 
сертифікат 
підвищення 
кваліфікації 
№77678602777 від 
21.11.2020р. (6 год 
/0,2 кредити ЄКТС)
11. Донецький 
національний 
університет економіки 
і торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
«Реалізація 
дублінських 
дескрипторів», 
28.01.2021-
12.02.2021р., свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № ПК 
01566057/0166-21 від 
18.02.2021 р.

4. НДР

Відповідальний 
виконавець НДР 
номер 0116U002177 
тема 
«Фундаментальні 
основи формування 
механізму управління 
фінансовою системою 
України в умовах 
кризи» (2016-2018 
рр.)

5. Керівництво 
студенськими 
науковими роботами, 
кружками

1. Керівництво 
дослідницькою 
роботою студента, 
який зайняв призове 
місце Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (зі 
спеціальності 
„Фінанси і кредит” 
диплом ІІІ ступеню, 
2018 р., Овчаренко 
К.В.) 
2. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
„Банківська справа”, 
який бере участь у ІІ 
турі Всеукраїнської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(квітень 2017 р. - 
Тузова К.О., квітень 
2018 р. – Тузова К.О., 
квітень 2019 – 
Гребенюк І.)

 
 

  
 
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

ПР13. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
фінансових 
процесів.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вища математика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР14. Вміти 
абстрактно 
мислити, 
застосовувати 
аналіз та синтез 
для виявлення 
ключових 
характеристик 
фінансових систем, 
а також 
особливостей 
поведінки їх 
суб’єктів.

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Політична економія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Філософія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Історія української 
державності та 
культури

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік



Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

ПР15. Спілкуватись 
в усній та 
письмовій формі 
іноземною мовою у 
професійній 
діяльності.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Практикум з 
іноземної мови

Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Іноземна мова Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Іноземна мова Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР16. 
Застосовувати 
набуті теоретичні 
знання для 
розв’язання 
практичних 
завдань та 
змістовно 
інтерпретувати 
отримані 
результати.

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Облік у банках Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бухгалтерський облік Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Внутрішній 
господарський 
контроль

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Маркетинг Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Менеджмент Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен



Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вища математика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР17. Визначати 
та планувати 
можливості 
особистого 
професійного 
розвитку.

Практикум з 
іноземної мови

Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Cамостійна робота Залік

Атестаційний екзамен Cамостійна робота Екзамен

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Менеджмент Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Маркетинг Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Іноземна мова Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Іноземна мова Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен



ПР19. Виявляти 
навички 
самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до 
нових знань.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Іноземна мова Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Інформатика та 
інформаційні 
технології

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вища математика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Філософія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Історія української 
державності та 
культури

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Практикум з 
іноземної мови

Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Маркетинг Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Політична економія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Внутрішній 
господарський 
контроль

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Облік у банках Лекції, практичні заняття та Екзамен



самостійна робота
Банківська система Лекції, практичні заняття та 

самостійна робота
Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Менеджмент Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бухгалтерський облік Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР12. 
Використовувати 
професійну 
аргументацію для 
донесення 
інформації, ідей, 
проблем та 
способів їх 
вирішення до 
фахівців і 
нефахівців у 
фінансовій сфері 
діяльності.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Менеджмент Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Іноземна мова Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Практикум з 
іноземної мови

Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Іноземна мова Практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Ділова українська 
мова

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР20. Виконувати 
функціональні 
обов’язки в групі, 
пропонувати 
обґрунтовані 
фінансові рішення.

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Внутрішній 
господарський 
контроль

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Облік у банках Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бухгалтерський облік Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен



Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

ПР21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Історія української 
державності та 
культури

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

ПР22. Знати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
розуміти цінності 
вільного 
демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Філософія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Історія української 
державності та 
культури

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

ПР23. Визначати 
досягнення і 
ідентифікувати 
цінності 
суспільства на 

Історія української 
державності та 
культури

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Філософія Лекції, практичні заняття та Екзамен



основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 
системі знань.

самостійна робота
Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

ПР18. 
Демонструвати 
базові навички 
креативного та 
критичного 
мислення у 
дослідженнях та 
професійному 
спілкуванні.

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Ділова українська 
мова

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Філософія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Маркетинг Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Менеджмент Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР11. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
здійснення 
контрольних 
функцій у сфері 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування.

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Облік у банках Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бухгалтерський облік Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен



Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР08. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи, сучасні 
фінансові 
технології та 
програмні 
продукти.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Інформатика та 
інформаційні 
технології

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

ПР09. Формувати і 
аналізувати 
фінансову 
звітність та 
правильно 
інтерпретувати 
отриману 
інформацію.

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Облік у банках Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бухгалтерський облік Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР01. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем.

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Політична економія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен



Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Філософія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Історія української 
державності та 
культури

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

ПР02. Знати і 
розуміти 
теоретичні основи 
та принципи 
фінансової науки, 
особливості 
функціонування 
фінансових систем.

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Політична економія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР03. Визначати 
особливості 
функціонування 
сучасних світових 
та національних 
фінансових систем 
та їх структури.

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Політична економія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бюджетна і податкова Лекції, практичні заняття та Екзамен



системи України самостійна робота

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР04. Знати 
механізм 
функціонування 
державних 
фінансів, у т.ч. 
бюджетної та 
податкової систем, 
фінансів суб’єктів 
господарювання, 
фінансів 
домогосподарств, 
фінансових ринків, 
банківської 
системи та 
страхування.

Політична економія Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вступ до спеціальності 
фінанси, банківська 
справа та страхування

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР10. 
Ідентифікувати 
джерела та 
розуміти 
методологію 
визначення і 
методи отримання 
економічних даних, 
збирати та 
аналізувати 
необхідну 
фінансову 
інформацію, 
розраховувати 
показники, що 
характеризують 
стан фінансових 
систем.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Вища математика Лекції, практичні заняття та Екзамен



самостійна робота

Внутрішній 
господарський 
контроль

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Облік у банках Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бухгалтерський облік Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Інформатика та 
інформаційні 
технології

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

ПР06. 
Застосовувати 
відповідні 
економіко-
математичні 
методи та моделі 
для вирішення 
фінансових задач.

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Економіко-
математичні методи та 
моделі

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Інформатика та 
інформаційні 
технології

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

ПР07. Розуміти 
принципи, методи 
та інструменти 
державного та 
ринкового 
регулювання 
діяльності в сфері 
фінансів, 
банківської справи 
та страхування.

Внутрішній 
господарський 
контроль

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Міжнародна 
економіка

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік



Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
діагностики стану 
фінансових систем 
(державні фінанси, 
у т. ч. бюджетна 
та податкова 
системи, фінанси 
суб’єктів 
господарювання, 
фінанси 
домогосподарств, 
фінансові ринки, 
банківська система 
та страхування).

Управління проєктами Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Внутрішній 
господарський 
контроль

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Центральний банк і 
грошово-кредитна 
політика

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Мікроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Макроекономіка Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Фінанси, гроші та 
кредит

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Практика зі 
спеціальності

Самостійна робота Залік

Банківська система Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Інформатика та 
інформаційні 
технології

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінансовий ринок Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Фінанси підприємства Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Страхування Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Бюджетна і податкова 
системи України

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Статистика Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен

Управлінські рішення Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

Економіка 
підприємства

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Екзамен



Атестаційний екзамен Самостійна робота Екзамен
Організаційно-
правове забезпечення 
підприємницької 
діяльності

Лекції, практичні заняття та 
самостійна робота

Залік

 


