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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Тип диплому та обсяг 

програми (в кредитах 

ЄКТС) 

Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяця 

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна 

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine  

Економічна академія імені Д.А. Ценова, Болгарія 

D.A. Tsenov Academy of Economics, Bulgaria 

Акредитаційна 

організація 

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти  

Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289365 від 21.08.2017 р., 

термін дії  до 01.07.2024 р. 

Рівень програми 

 

Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень, рівень вищої освіти – 

другий (магістерський). 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF 

EHEA (Second cycle),  

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя 

ЕQF LLL (level 7) 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Навчання тільки за денною формою 

Освітня кваліфікація  Магістр фінансів, банківської справи, страхування та фондового 

ринку 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр  

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, страхування та 

фондовий ринок 

Освітньо-професійна програма – Міжнародний фінансовий 

менеджмент (International Financial Management), у т. ч. подвійний 

диплом Економічної академії імені Д.А. Ценова, Finance 

(Programme in International Financial Management  

 

Degree – Master                                   

Program Subject Area – 072 Finance, Banking and Insurance / 0412 

FINANCE, BANKING AND INSURANCE             

Educational Рrogram – International Financial Management 

Мова навчання Англійська  

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення та професійної діяльності: устрій, принципи, 

механізми функціонування та розвитку фінансових систем в 

міжнародному контексті; фінансове управління діяльністю 

корпорацій; управління діяльністю суб’єктів господарювання, які 

займаються зовнішньо-економічною діяльністю 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у 

сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового 

ринку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.   

Теоретичний зміст предметної галузі: поняття, категорії, теорії і 

концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 



закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування.  

Методи, методики та технології: методи, методики та технології 

фінансової науки і практики.  

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та 

системи. 

Академічної права 

випускників 

Отримання освіти на третьому рівні (доктор філософії) вищої 

освіти, набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти 

 

А МЕТА ПРОГРАМИ 

 Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з фінансів, 

банківської справи, страхування та фондового ринку, які володіють глибокими 

фундаментальними знаннями, прикладними навичками та іноземною мовою на 

професійному рівні. Це дозволяє їм гідно конкурувати на міжнародному ринку праці 

завдяки прийняттю ефективних гнучких управлінських рішень в сфері міжнародного 

фінансового менеджменту в умовах інноваційних викликів та ризиків 
 

В ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

1  Фокус програми: 

загальна/ 

спеціальна 

Загальна  програма у сфері міжнародного фінансового 

менеджменту 

2 Особливості 

програми       

Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із 

широким спектром підготовки для міжнародної професійної 

діяльності в сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів 

господарювання. 

Викладання дисциплін здійснюється англійською мовою. 

Обов’язкове навчання (2 семестр) за кордоном в Економічній 

академії імені Д.А. Ценова (Болгарія).  

За умови успішного закінчення навчання здобувач вищої освіти 

отримує два дипломи ступеня вищої освіти магістра - Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (Україна) та 

Економічної академії імені Д.А. Ценова (Болгарія) 

С ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ 

1 Працевлаштування Магістр фінансів, банківської справи, страхування та фондового 

ринку (ОПП «Міжнародний фінансовий менеджмент (International 

Financial Management)») згідно з International Standard 

Classification of Occupations може займати посади зазначені в 

групах: 

1. Керівники, менеджери (Executives, managers); 

2. Професіонали (Professionals). 

Здатні виконувати професійну роботу відповідно до 

професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань 

професій та займати посади: 

- фінансовий директор; 

- керівник (директор, начальник та ін.) фінансового 

департаменту; 

- начальник фінансового відділу (бюро); 

- менеджер із грошового посередництва; 

- менеджер із фінансового лізингу; 

- менеджер із надання кредитів; 



- менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів; 

- менеджер із фінансового посередництва; 

- професіонали, зайняті роботою з цінними паперами; 

- професіонали у сфері біржової діяльності; 

- професіонали з фінансово-економічної безпеки; 

- аналітик з інвестицій; 

- аналітик з кредитування; 

- аналітик з дослідження фінансового ринку; 

- аналітик консолідованої інформації; 

- економіст з фінансової роботи; 

- економічний радник; 

- консультант з економічних питань; 

- член виконавчого органу акціонерного товариства; 

- науковий співробітник (фінансово-економічна безпека 

підприємств, установ та організацій);  

 - науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна 

безпека підприємств, установ та організацій); 

 - науковий співробітник-консультант (економіка); 

 - молодший науковий співробітник (фінансово-економічна 

безпека підприємств, установ та організацій). 

Випускники можуть обіймати також інші посади відповідно до 

професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними 

професійними компетентностями. 

 

D СТИЛЬ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

 

 

Проблемно-орієнтоване, студентоцентроване та інтерактивне 

навчання, навчання під керівництвом викладача, проєктне 

навчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, 

формування практичних навичок під час проведення науково-

дослідної  практичної підготовки за профілем підготовки, 

самонавчання. 

Основні методи навчання: дослідницький, інтерактивний,  

евристичний, метод «мозкового штурму», «круглі столи» з 

провідними фахівцями, кейси, дискусії, наукові конференції та 

семінари, робота в малих групах, метод проєктного навчання, 

метод самостійного навчання.  

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекційних та 

практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної 

роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, роботи в малих 

групах, що розвиває  комунікативні та лідерські якості й уміння 

працювати в команді, організації наукових досліджень та 

представлення результатів в кваліфікаційній роботі. 

2 Система 

оцінювання 

Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», 

«Положенням про організацію освітньої діяльності у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса», «Методичними 

рекомендаціями до розробки критеріїв оцінювання типових 

завдань у Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса». 

Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, 

диференційований залік з виробничої (науково-дослідної) 

практичної підготовки, публічний захист кваліфікаційної 



(магістерської) роботи, виконання індивідуального творчого 

завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому 

числі електронний). 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

здійснюється за системою ЄКТС. 

 

E ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА  

1 Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній 

діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування, що передбачає проведення досліджень на 

міжнародному рівні та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

2 Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

3 Спеціальні 

компетентності 

(СК) 

СК1.  Здатність  використовувати  фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового 

ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного  інструментарію  для  обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та 

фондового ринку. 

СК5.  Здатність  оцінювати  межі  власної  фахової компетентності 

та підвищувати професійну кваліфікацію. 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської 

справи, страхування та фондового ринку. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та 

фондового ринку.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері 

фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.  

СК9.  Здатність  розробляти  технічні  завдання  для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи, 

страхування та фондового ринку. 

СК10 Здатність використовувати сучасні методи аналізу даних, 

оцінювання залежностей, формування прогнозів і сценаріїв 

розвитку подій в сфері міжнародних фінансових відносин.  



СК11 Здатність до стратегічного мислення в сфері міжнародних 

фінансів 

 

Програмні результати навчання 

F ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 

пізнання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів 

до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської 

справи, страхування та фондового ринку. 

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

наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, 

брати участь у фахових дискусіях.  

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

загальнолюдські цінності. 

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

страхування та фондового ринку та управляти ними.  

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

страхування та фондового ринку. 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 

опрацюванні її результатів. 

ПР14 Застовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній діяльності.  

ПР15 Вміти розробляти елементи фінансової стратегії, складати перспективні 

фінансові плани і бюджети суб’єктів господарювання, які займаються 

зовнішньоекономічною діяльністю 

G РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

1 Кадрове 

забезпечення 

 

 

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає 

науково-педагогічних працівників кафедри фінансів і банківської 

справи, а також інших кафедр Університету, за умови, що вони 

володіють досвідом та компетентностями, які дозволять 

сформувати програмні результати навчання за освітніми 

компонентами, що визначені освітньо-професійною програмою. 

 

Науково-педагогічні працівники залучені до реалізації ОП мають 

стаж науково-педагогічної роботи понад п’ять років, необхідний 

рівень наукової та професійної активності, який засвідчується 

виконанням не менше чотирьох видів і результатів професійної 

діяльності відповідно до Ліцензійних вимог. 



Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить 

100% кількості членів групи забезпечення.   

 

Керівник, гарант, члени проєктної групи і група забезпечення 

відповідають Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності. 

 

Члени групи забезпечення спеціальності є науковими керівниками 

здобувачів ступеня кандидата економічних наук, переможців та 

призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських 

наукових робіт. 

Всі члени групи забезпечення пройшли міжнародне стажування 

(Польща, Болгарія, Латвія, Хорватія, Словаччина), мають публікації 

в Scopus та Web of Science Core Collection.  

 

2 Матеріально-

технічне 

забезпечення 

 

 

 Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє 

повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною 

програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним 

нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя 

Стуса включає: 3 навчальних корпуси; Хмельницьку філію; 

бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи. 

Функціонує міжкафедральна навчально-методична лабораторія 

організаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців  з 

обліку та фінансів Донецького національного університету імені 

Василя Стуса 

 

3 Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційний пакет. 

Інформаційне забезпечення включає доступ до: 

- Онлайн-бібліотеки університету 

- Електронної бази наукових журналів 

- Бази електронних бібліотечних ресурсів світу 

Навчально методичне забезпечення: 

- силабуси навчальних дисциплін; 

- робоча програма практичної підготовки;  

- посібники, навчальні посібники, навчально-методичні 

посібники, конспекти лекцій; 

- методичні матеріали для проведення атестації; 

- методичні вказівки до написання курсових робіт, 

лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти; 

- інші навчально-методичні матеріали. 

Навчальні матеріали з дисциплін розташовано на порталі 

економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, 

командах Teams, OneDrive (з наданням доступу здобувачам вищої 

освіти). 

 

Н АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

1 Наніональна 

кредитна 

мобільність 

Реалізується в Донецькому національному університеті імені 

Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та 

регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням 

про реалізацію права на академічну мобільність в Донецькому 



національному університету імені Василя Стуса, Положенням про 

організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса. 

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі 

здобувача вищої освіти у програмах національної академічної 

мобільності, відбувається шляхом порівняння змісту навчальних 

програм та з урахуванням програмних результатів навчання, 

здобутих здобувачем вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Міжнародний фінансовий менеджмент (International Financial 

Management)» в межах співпраці Університету з провідними 

закладами вищої освіти України, науковими установами НАН 

України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в 

інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в 

провідних установах.   

2 Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Програма подвійних дипломів. 

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами 

чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними 

документами: Положенням про реалізацію права на академічну 

мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про 

організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.  

Організація кредитної мобільності здійснюється відповідно до 

програм («Еразмус+») та договорів про співробітництво між 

Університетом та закладами вищої освіти - партнерами 

(Познанський економічний університет (Польща), Економічна 

академія імені Д.А. Ценова (Болгарія), Університет Томаша Баті 

(Чехія). 

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської 

кредитно-трансферної системи шляхом порівняння змісту 

навчальних програм та з урахуванням програмних результатів 

навчання, здобутих здобувачем вищої освіти. 

3 Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Прийом на навчання та навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства здійснюється відповідно до Правил прийому до 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також 

Положення про організацію прийому та навчання іноземних 

громадян у Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса. Оформлення запрошень на навчання та забезпечення 

перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на 

законних підставах покладено на Навчально-науковий 

інститут розвитку академічного потенціалу.  

 



ІІ. КАТАЛОГ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ТА ЇХ ЛОГІКО-СТРУКТУРНА СХЕМА 

 

Код 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові (роботи), практична підготовка, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ОК-1 Corporate Capital Management  

(Менеджмент капіталу корпорацій) 

5 екзамен 

ОК-2 International Financial Management  

(Міжнародний фінансовий менеджмент) 

4 екзамен 

ОК-3 Anti Crisis Financial Management 

(Антикризовий фінансовий менеджмент) 
4 екзамен 

ОК-4 Modeling and Data Analysis  

(Моделювання та аналіз данних)  

4 екзамен 

ОК-5 Debt Management  

(Управління боргом) 

6 екзамен 

ОК-6 Capital Budgeting  

(Бюджетування інвестиційної діяльності) 

6 екзамен 

ОК-7 Financial Management of  Human Resources  

(Фінансовий менеджмент людських ресурсів) 

5 екзамен 

ОК-8 Masters Practice  

(Виробнича (науково-дослідна) практична 

підготовка) 

9 Диф.залік 

ОК-9 Masters Research  

(Підготовка кваліфікаційної (магістерської) 

роботи) 

16,5  

ОК-10 Diploma Defence  

(Атестація)   

4,5 Публічний захист 

кваліфікаційної 

роботи 

Загальний обсяг дисциплін професійної та 

практичної підготовки 

64  

Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти* 

 Elective course 1  

(Дисципліна за вибором 1)  

4 залік 

 Elective course 2  

(Дисципліна за вибором 2)  

4 залік 

 Elective course 3 

(Дисципліна за вибором 3)  

5 залік 

 Elective course 4 

(Дисципліна за вибором 4)  

5 екзамен 

 Elective course 5  

(Дисципліна за вибором 5)  

5 екзамен 

 Master’s Degree Seminar* / Masters Thesis (research 

papers)  

(Науковий семінар магістра* / Курсова робота) 

3 екзамен* / курсова 

робота 

Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої 

освіти 

26  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП 90  
*визначаються ANNEX 1 to the agreement on a double diploma programme on International Financial Management 

between D. A. Tsenov Academy of Economics (Svishtov, Bulgaria) and Vasyl’ Stus Donetsk National University 

(Vinnytsia, Ukraine)



ЛОГІКО-СТРУКТУРНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 

 
СЕМЕСТР 1    СЕМЕСТР 2    СЕМЕСТР 3   

           

Corporate Capital Management  

(Менеджмент капіталу 

корпорацій) (ОК-1) 

 5 кредитів  
Debt Management  

(Управління боргом) (ОК-5) 
 6 кредитів 

 

Masters Practice  

 (Виробнича (науково-дослідна) 

практична підготовка) (ОК-8) 

 

9 кредитів 

           

International Financial 

Management  

(Міжнародний фінансовий 

менеджмент) (ОК-2) 

 4 кредити  
Capital Budgeting  

(Бюджетування інвестиційної 

діяльності) (ОК-6) 

 6 кредитів 

 

Masters Research  

(Підготовка кваліфікаційної 

(магістерської) роботи) (ОК-9) 

 

16,5 кредитів 

         

Anti Crisis Financial Management 

(Антикризовий фінансовий 

менеджмент) (ОК-3) 

 4 кредити  

Financial Management of  Human 

Resources  

(Фінансовий менеджмент 

людських ресурсів) (ОК-7) 

 5 кредитів 

  

         

Modeling and Data Analysis 

(Моделювання та аналіз данних) 

(ОК-4) 

 4 кредити 

 

 

 

 

  

         

Elective course 1  

(Дисципліна за вибором 1) 

 

4 кредити 

 Elective course 4  

(Дисципліна за вибором 4) 

 
5 кредитів 

  

          

Elective course 2  

(Дисципліна за вибором 2) 

 

4 кредити 

 
Elective course 5  

(Дисципліна за вибором 5) 

 

5 кредитів 

 

Diploma Defence  

(Атестація)  (ОК-10) 

 

4,5 кредити 

        

Elective course 3  

(Дисципліна за вибором 3) 

 

5 кредитів 

 Master’s Degree Seminar / Masters 

Thesis (research papers)  

(Науковий семінар магістра/Курсова 

робота) 

 

3 кредити 

 

 

 

 

 

 
Фундаментальні дисципліни Вибіркові 

Дисципліни, що забезпечують формування 

інструментарію для дослідження 
Практична 

підготовка 
Проведення дослідження та атестація 



ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ АТЕСТАЦІЇ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

 

Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи  

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна (магістерська) робота має передбачати 

розв’язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, 

банківської справи, страхування та фондового ринку, що 

базується на результатах проведених досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота має бути підготовлена 

аглійською та українською мовами. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Робота 

перевіряється на плагіат до подання її до захисту за допомою 

спеціального сервісу в Університеті. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота має бути розміщена у 

репозитарії Університету. 

Вимоги до 

публічного захисту  

Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи 

аглійською мовою перед спільною Атестаційною комісією 

ДонНУ імені Василя Стуса (Україна) та Економічної академії 

імені Д.А. Ценова (Болгарія) 

 

ІV. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Процедури і заходи 

забезпечення якості 

освіти 

У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та 

система внутрішнього забезпечення якості, яка передбачає 

здійснення процедур і заходів, які визначені та легітимізовані у 

«Положенні про організацію освітньої діяльності у Донецькому 

національному університеті імені Василя Стуса», «Положенні про 

систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти», 

«Системі заходів внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти». 

В Університеті функціонує Рада з якості вищої освіти, діяльність 

якої регулюється відповідним Положенням та має на меті успішне 

впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти задля досягнення стратегічних пріоритетів Університету. 

Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Університеті здійснюється на таких рівнях: університетський, 

факультетський, кафедральний, студентський та викладацький. 

Моніторинг  та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм 

Монiторинг освiтньо-професійної програми проводиться 

вiдповiдно до локальних нормативних документів Університету. 

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду ОП регламентуються «Положенням про 

освітню програму у Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса» та «Положенням про організацію освітньої 

діяльності у Донецькому національному університету імені 

Василя Стуса».  



 

Моніторинг та перегляд ОП має на меті забезпечення 

взаємозв’язку між змістом навчання та запитами стейкхолдерів. 

Монiторинг освiтнiх програм здiйснюється на локальному та 

загальноуніверситетському  рівнях.  

 

На локальному рiвнi освітня програма регулярно переглядається 

проєктною групою iз залученням здобувачiв вищої освiти та 

iнших стейкхолдерiв з метою вдосконалення окремих елементiв 

освiтньої програми, пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi її 

випускникiв, адаптацiї до сучасних вимог ринку працi та змiн в 

освiтньому законодавствi.  

Монiторинг здiйснюється, як правило, членами проєктної групи, 

до якої можуть долучатися експерти: викладачi, якi є членами 

групи забезпечення вiдповiдної спецiальностi, експерти з якостi, 

професiонали-практики, випускники, здобувачi вищої освiти, 

працедавцi тощо. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та проведення 

локального монiторингу освiтньо-професійної програми 

покладається на її гаранта. Результати локального монiторингу не 

менш нiж раз на рiк обговорюються на вченiй радi економічного 

факультету.  

На загальноуніверситетському рівні моніторингу ОПП Рада з 

якості вищої освіти Університету розглядає результати 

моніторингу та оцінює реалізацію програм з використанням 

дворівневої шкали: 

- задовільна якість ОПП; 

- незадовільна якість ОПП. 

Обов’язковим елементом моніторингу є опитування здобувачів 

вищої освіти, випускників, роботодавців щодо задоволеності 

ОПП, її  компонентами, організацією та забезпеченістю 

освітнього процесу, викладацьким складом. 

Актуальність та відповідність ОП запитам стейкхолдерів 

оцінюється через анкетування випускників та стейкхолдерів за 

ініціативи групи забезпечення. 

Крім того, можуть застосовуватися інші процедури оцінювання і 

визнання якості ОПП: зовнішні (акредитація, сертифікація, 

міжнародна експертиза) і внутрішні, непрямі форми оцінювання 

(складання єдиних кваліфікаційних іспитів за різними освітніми 

компонентами, участь у професійних і наукових конкурсах, 

отримання наукових і професійних премій, дослідження 

кар’єрних траєкторій, працевлаштування випускників тощо). 

Результати локального монiторингу не менш нiж раз на рiк 

обговорюються на засіданні кафедри фінасів і банківської справи, 

вченiй радi економічного факультету. 

Оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

здійснюється згідно із Положенням про організацію освітньої 

діяльності, Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах 

об’єктивності, системності, плановості, єдності вимог, 

відкритості, прозорості, доступності і зрозумілості методики 



оцінювання, врахування індивідуальних можливостей здобувачів 

вищої освіти. 

Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті 

здійснюється за 100-бальною системою. Оцінка здобувача вищої 

освіти відповідає відношенню встановленого при оцінюванні 

рівня сформованості загальних і професійних компетентностей до 

запланованих результатів навчання. 

Результати навчання із відповідними критеріями оцінювання 

визначаються для окремого освітнього компонента і фіксуються в 

робочій програмі / силабусі тощо. Форми (методи) оцінювання 

забезпечують валідність оцінювання успішності здобувачів вищої 

освіти та встановлення факту досягнення результатів навчання. 

Форми підсумкового контролю з освітнього компонента 

визначаються ОПП і не можуть змінюватися на інші. 

Результати оцiнювання навчання є основою для прийняття рішень 

щодо переведення здобувачiв вищої освіти на наступнi курси, 

присвоєння часткових та повних кваліфікацій, формування 

розподiлiв оцiнок i рейтингів здобувачiв вищої освiти, а також 

використовуються для цілей монiторингу ОПП. 

Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних 

працівників 

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників здійснюється відповідно до «Положення про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників у Донецькому національному університеті імені 

Василя Стуса». Обсяг підвищення кваліфікації протягом п’яти 

років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС. 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Освітній процес в Університеті забезпечується: 

- комп’ютерною технікою та пакетами прикладних 

комп’ютерних програм; 

- безперебійним доступом до мережі «Internet»; 

- використанням хмарних технологій; 

- хмарний інтернет-сервіс Офіс-365; 

- платформою дистанційного навчання Moodle; 

- програмно-технологічним комплексом управління навчальним 

процесом АС «Деканат». 

Публічність 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої освіти 

та кваліфікації 

Електронний варіант освітньо-професійної програми 

«Міжнародний фінансовий менеджмент (International Financial 

Management)» розміщено на сайті університету, на сайті і порталі 

економічного факультету  

Забезпечення 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

працівниками ЗВО 

та здобувачами 

вищої освіти, у тому 

числі запобігання та 

виявлення 

академічного 

плагіату 

Підготовка здобувачів здійснюється на основі принципів 

академічної доброчесності та корпоративної етики визначених в 

«Кодексі академічної доброчесності та корпоративної етики 

Донецького національного університету імені Василя Стуса», за 

дотримання якого відповідає Комісія з питань академічної 

доброчесності та корпоративної етики Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

 

 

 



V. Матриця відповідності програмних результатів навчання та компетентностей перевірити, чи є кореляція між матрицями 

 
Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності  

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ІК ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 

ПР01 + +         +           

ПР02 +   +       + +          

ПР03 + +          +  +  +      

ПР04 +   +             +  + +  

ПР05 +  +    +  +      +       

ПР06 +   +   +               

ПР07 +         +   +         

ПР08 +             +    + +   

ПР09 +      + +     +  +    + + + 

ПР10 + +          +    + +     

ПР11 +     +       + +  +     +  

ПР12 +     +       + +      +  

ПР13 +      +   +     +      + 

ПР14 +   +  +           +   +  

ПР15 +    +        + +  +    + + 

 

 



VI.  Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньо-професійної програми   

 
Програмні 

компетентності 
Освітні компоненти 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 

ІК + + + + + + + + + + 

ЗК1  + +      +  

ЗК2 + + + + + + + + + + 

ЗК3        + +  

ЗК4    + +    +  

ЗК5 + +  + + +  +   

ЗК6        +  + 

ЗК7       +    

ЗК8  +   + +     

ЗК9 +        +  

СК1  +  +     +  

СК2 +  +   +   +  

СК3  +  + +  + +   

СК4 +   + + +  + + + 

СК5        +   

СК6    +   +    

СК7   +     + +  

СК8  +       +  

СК9   +   +     

СК10   + +  +     

СК11 +   + + + +    
 



VII. Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньо-професійної програми 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Освітні компоненти 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 

ПР01  +  +     + + 

ПР02         +  

ПР03 +   +  +  + +  

ПР04   +   +  + +  

ПР05 + + + + + + + + + + 

ПР06         + + 

ПР07 +      +    

ПР08  +       +  

ПР09 + +  + +  +    

ПР10   +     + +  

ПР11     + + +    

ПР12 + +  + +  +  + + 

ПР13        + +  

ПР14 + +    +  + +  

ПР15    + + +   +  
 

 


