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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
підготовки доктора філософії в галузі управління та адміністрування зі
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Опис освітньо-наукової програми
1 – Загальна інформація
назва Житомирський державний технологічний університет
вищої Кафедра фінансів і кредиту
та

Повна
закладу
освіти
структурного
підрозділу
Повна
назва
кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна
назва
освітньої програми
Тип диплому та
обсяг
освітньої
програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови

Доктор філософії в галузі управління та адміністрування
Фінанси, банківська справа та страхування
Одиночний диплом
Обсяг програми: 4 роки навчання / 240 кредитів ЄТКС
Міністерство освіти і науки України
Ліцензія (рішення ліцензійної комісії (протокол №4/2 від 21.04. 2016
р., наказ МОН України від 21.04.2016 р. №443)
НРК – 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, QF-LLL - 8 рівень
Без обмежень доступу до навчання.
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Житомирського
державного технологічного університету», затвердженими Вченою
радою.
Українська, англійська (окремі дисципліни)

Мова(и)
викладання
Термін дії освітньої 4 роки
програми

https://ztu.edu.ua/
Інтернет-адреса
постійного
розміщення
опису
освітньої програми

2 - Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні
проблеми та проводити оригінальні самостійні наукові дослідження в області фінансів,
банківської справи та страхування.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
(галузь
знань, Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
спеціальність)
Освітньо-наукова
Орієнтація
освітньої програми
Основний
фокус Загальна освіта в галузі управління та адміністрування. Ключові
освітньої програми слова: фінанси, банківська справа, фінансовий менеджмент,
страхування, державні фінанси, бюджетна система, фінанси
та спеціалізації
корпорацій, соціальне страхування
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Особливості
відмінності

та Програма акцентована на проведенні наукових досліджень в сфері
фінансів, банківської справи та страхування, розв’язанні проблем
формування фінансово-організаційного та аналітичного забезпечення
прийняття
фінансових
управлінських
рішень
суб’єктами
господарювання. Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з
управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання. Орієнтована
на глибоку спеціальну підготовку сучасних фінансових менеджерів,
фінансових аналітиків, банківських працівників, страхових агентів.
Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом
використання трьох спеціалізацій. Формує фінансистів з новим
перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі
методи управління фінансами, але й впроваджувати нові на базі сучасних
досягнень. Виконується в активному дослідницькому середовищі. Вимагає

спеціальної практики в банківських установах, органах державного
фінансового контролю, страхових компаніях, державних або місцевих
органах управління фінансами.
4 – Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та подальшого
навчання
Придатність
до Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):
працевлаштування 2310.1 Доцент,
2359.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-консультант
Здобування другого наукового ступеня доктора наук на науковому
Подальше
рівні вищої освіти, участь у постдокторських програмах
навчання
5 – Викладання та оцінювання
Викладання
та Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей,
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних
навчання
проблем у професійній галузі.
Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її
результатів рідною і іноземною мовами.
Проведення самостійного наукового дослідження за сприяння,
підтримки та консультування наукового керівника.
Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.
Проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до
Оцінювання
індивідуального плану.
Державна атестація у формі кваліфікаційних екзаменів з загальної та
професійної підготовки.
Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.
Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не
менше однієї у виданні, що входять до наукометричної бази Scopus
або іншої міжнародної бази, визначеної Науково-методичною радою
МОН України).
Мультимедійна презентація результатів дисертаційного дослідження
на науковому семінарі.

Інтегральна
компетентність

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в області фінансів,
банківської справи та страхування, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань,
оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної
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Загальні
компетентності

діяльності, проведення самостійного наукового дослідження,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення.
ЗК1. Здатність до засвоєння і системного аналізу через
матеріалістичне сприйняття і критичне осмислення нових знань в
предметній та міжпредметних галузях.
ЗК2. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових
ідей, які можуть сприяти в академічному і професійному контекстах
технологічному, соціальному та культурному прогресу суспільства,
базованому на знаннях.
ЗК3. Здатність до розв’язування складних завдань, розуміння
відповідальності за результат роботи з урахуванням бюджетних
витрат та персональної відповідальності.
ЗК4. Здатність до спілкування з колегами, широким академічним
товариством та громадськістю як на національному, так і на
міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або
вирішення наукової проблеми.
ЗК 5. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових
ситуаціях, креативність.
ЗК6. Здатність оцінювати соціальну значимість результатів своєї
діяльності, бути відповідальним громадянином, усвідомлювати рівні
можливості та гендерні проблеми.
ЗК7. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського
права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів
та у науково-педагогічній діяльності.

Спеціальні (фахові) ФК1. Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі
фінансів, банківської справи і страхування, детальне розуміння
компетентності
процесів, що відбуваються у фінансових системах за умов сталого
розвитку та фінансової кризи
ФК2. Знання сучасного стану, засад і принципів функціонування
суб’єктів
фінансових
відносин,
формування
фінансовоорганізаційного
та
аналітичного
забезпечення
прийняття
управлінських рішень в сфері фінансів, банківської справи та
страхування
ФК3. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі фінансів,
банківської справи і страхування.
ФК4. Здатність реалізувати проекти, включаючи власні дослідження,
які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне
знання та/або професійну практику і розв’язання значущих
соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем в сфері
фінансів, банківської справи і страхування
ФК5. Спроможність спілкуватись в галузі фінансів, банківської
справи та страхування в діалоговому режимі в різномовному
середовищі.
ФК6. Здатність до ініціювання інноваційних комплексних фінансових
проектів, лідерства та повної автономності під час їх реалізації.
ФК7. Соціальна відповідальність за результати прийняття
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Знання

Уміння

Комунікація

оперативних, тактичних та стратегічних фінансових рішень
ФК8. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом
життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науковопедагогічної діяльності та наукових досліджень в галузі фінансів,
банківської справи і страхування
ФК9. Розуміння теоретичних засад, що лежать в основі методів
досліджень фінансових систем, проведення досліджень в напряму
формування фінансово-організаційного та аналітичного забезпечення
прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання
7 – Програмні результати навчання
ПРН1. Демонструвати матеріалістичні погляди при оцінці впливу
зовнішніх та внутрішніх факторів на фінансові відносини суб’єктів
господарювання
ПРН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в
галузі фінансів, банківської справи і страхування та бути здатним
застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних
галузей.
ПРН 3. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та
адаптувати їх для розв’язання наукових завдань при проведенні
дисертаційних досліджень.
ПРН 4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, використовуючи
гносеологічні підходи до розв’язання фінансових проблем.
ПРН 5. Описати закономірності та особливості формування
фінансово-організаційного та аналітичного забезпечення прийняття
управлінських рішень суб’єктами господарювання
ПРН 6. Застосовувати законодавчі акти, що регулюють фінансові
відносини суб’єктів господарювання з іншими суб’єктами ринку
ПРН 7. Вміти формулювати і вирішувати дослідницькі завдання в
галузі фінансів, банківської справи і страхування за допомогою
сучасної методології досліджень
ПРН 8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне
наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і
практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих соціальних та
наукових проблем.
ПРН 9. Оволодіти логікою моделювання фінансово-організаційного
та аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень
суб’єктами господарювання
ПРН 10. Розробити оригінальний практичний курс для студентів з
фахової дисципліни, враховуючи сучасний стан наукових знань та
особисті дослідницькі навички
ПРН 11. Використовувати сучасні інформаційні джерела
національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості
об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми.
ПРН 12. Демонструвати навички роботи з сучасним комп’ютерними
програмами фахової спрямованості
ПРН 13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного
спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями
щодо фінансів, банківської справи та страхування
ПРН 14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити
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сучасні наукові знання та результати досліджень до професійної та
непрофесійної спільноти.
ПРН 15. Володіти навичками усної і письмової презентації
результатів власних досліджень рідною та іноземною мовами.
ПРН 16. Описувати результати наукових досліджень у фахових
публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях,
в тому числі в одному, внесеному до наукометричної бази Scopus або
аналогічних баз.
ПРН 17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти
Автономія і
організовувати колективну роботу та керувати людьми.
відповідальність
ПРН 18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право
та норми академічної доброчесності при проведенні наукових
досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній
діяльності.
ПРН 19. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на
розв’язання конкретної фінансової проблеми
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Для реалізації програми залучені 2 доктори наук, професори, 2 –
Кадрове
кандидати наук, доценти.
забезпечення
Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам
Матеріальнощодо надання освітніх послуг у сфері вищої світи і є достатнім для
технічне
забезпечення якості освітнього процесу.
забезпечення
Інформаційне
та Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої
програми з підготовки фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси,
навчальнобанківська справа та страхування» відповідає ліцензійним вимогам,
методичне
має актуальний змістовий контент, базується на сучасних
забезпечення
інформаційно-комунікаційних технологіях
9 – Академічна мобільність
Реалізується
в межах діяльності: КНЕУ, НУБІП, ННЦ «ІАЕ» УААН,
Національна
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,
кредитна
Харківський державний університет харчування та торгівлі, ДВНЗ
мобільність
«Університет банківської справи».
На основі двосторонніх договорів між Університет Томаша Бата (м.
Міжнародна
Злін, Чехія), Wyzszą Szkolą Menedzerskiej w Legnicy (Вища школа
кредитна
управління в м. Лєгніца, Польща), Брестським державним технічним
мобільність
університетом (Білорусь), Господарською академією ім. Д.А. Ценова
(Республіка Болгарія), Сопотською вищою Школою (Польща).
На навчання приймаються іноземні громадяни на умовах контракту,
Навчання
які мають диплом магістра (спеціаліста)
іноземних
здобувачів
вищої
освіти

2. Перелік компонентів освітньо-наукової програми
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Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти/ роботи, практики кваліфікаційна робота)

1
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

2
Обов’язкові компоненти ОП
Фахова іноземна мова
Філософія науки

Методологія наукових досліджень в галузі управління
та адміністрування
Менеджмент і презентація наукових та освітніх
проектів
Фінансові теорії

3

Форма
підсумкового
контролю
4

8
4

Екзамен
Екзамен

3

Залік

3

Залік

Кількість
кредитів

Екзамен

5

Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП

24

Обирається 10 кредитів, допускається заміна на навчальні дисципліни інших рівнів вищої освіти, за умови
дотичності до тематики дисертації та відповідності кредитів за вибором університету

ВБ 1
ВБ 2
ВБ 3

Корпоративні фінанси

Числові методи і моделювання у фінансах*
Сучасні економічні теорії у фінансах
Загальний обсяг вибіркових компонент:
Науково-педагогічна практика

Кваліфікаційні екзамени з загальної підготовки
Кваліфікаційні екзамени з професійної підготовки
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Залік
Залік
Залік

5
5
5
10
3
2
2
41

3. Форма атестації здобувачів ступеня доктора філософії
Державна атестація у формі кваліфікаційних екзаменів з загальної та
професійної підготовки. Апробація результатів досліджень на наукових
конференціях. Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях
(не менше однієї у виданні, що входять до наукометричної бази Scopus або
іншої міжнародної бази, визначеної Науково-методичною радою МОН
України). Мультимедійна презентація результатів дисертаційного дослідження
на науковому семінарі. Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій
раді.
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого
навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту
наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії
має право на вибір спеціалізованої вченої ради.
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Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії (або наукові
доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії
або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних
рецензованих фахових виданнях) , а також відгуки опонентів оприлюднюються
на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових
установ) відповідно до законодавства.

*

*

*
*

ВБ 1
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*

ВБ3

*
*
*
*

ОК 5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ОК 4

*
*

ВБ2

*
*

ОК 3

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ФК1
ФК2
ФК3
ФК 4
ФК 5
ФК 6
ФК 7
ФК 8
ФК 9

ОК2

ОК1

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання

*

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

ВБ3

*
*

ВБ2

*
*
*
*
*

ВБ 1

ОК 4

*
*
*
*

ОК 5

ОК 3

ПРН 1
ПРН 2
ПРН 3
ПРН 4
ПРН 5
ПРН 6
ПРН 7
ПРН 8
ПРН 9
ПРН 10
ПРН 11
ПРН 12
ПРН 13
ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН17
ПРН 18
ПРН 19

ОК2

ОК1

(ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*

Керівник проектної групи,
д. е н., професор

*

*

*

Н.Г. Виговська
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