
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

№ 

п/п 

Найменування 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Найменуванн

я посади; для 

сумісників 

місце 

основної 

роботи, 

посада 

Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Науковий ступінь, 

шифр і назва наукової 

спеціальності, вчене 

звання, за якою 

кафедрою (відділом 

тощо)присвоєно, назва 

теми дисертації 

Підвищення 

кваліфікації 

(найменування 

навчального закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

При

міт

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.  Релігієзнавство 

(28) 

Рибак Олена 

Анатоліївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарних 

дисциплін та 

фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

1988 р. 

Спеціальність – 

історія. 

Кваліфікація – 

історик, викладач 

історії та 

суспільство-

знавства. 

Кандидат історичних 

наук, 2009. 

Спеціальність – 

09.00.11 

релігієзнавство. Тема: 

«Хасидизм як прояв 

реформаційних 

процесів в іудаїзмі на 

території Російської 

імперії в кінці 18 на 

початку 20 ст». 

ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти". 

Свідоцтво СП 

35830447/0361-19 від 

15.02.2019 р. Тема: 

"Використання 

мультимедіа у 

викладанні предмету 

"Українська і 

зарубіжна культура". 

 

2.  Філософія (34) Головченко 

Ольга Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарних 

дисциплін та 

фізичної 

Київський 

державний 

університет імені 

Тараса 

Шевченка,1988 р. 

Кандидат 

філософських наук, 

1997. Спеціальність - 

09.00.09 філософські 

науки. Тема: 

ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти". 

Свідоцтво СП 

35830447/0352-19 від 

15.02.2019 р. Тема: 

 



підготовки Спеціальність – 

філософія. 

Кваліфікація – 

філософ, викладач 

філософії. 

«Філософські погляди 

М.Я. Грота».  

 

Атестат доцента за 

кафедрою суспільних 

та гуманітарних наук 

12ДЦ № 022258 від 

19.02.2009 

"Досвід реформування 

освіти в Україні в ХІХ 

столітті". 

3.  Основи 

фінансового 

права (14) 

Савенкова 

Владислава 

Геннадіївна 

Викладач 

кафедри 

правових 

дисциплін 

Київський  

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2014 р. 

Спеціальність – 

правознавство. 

Кваліфікація – 

магістр права. 

Кандидат юридичних 

наук, 2018 р. 

Спеціальність – 

12.00.07 

адміністративне право 

і процес; фінансове 

право; інформаційне 

право. Тема: «Правове 

регулювання 

банківських відносин в 

Україні та країнах-

членах Європейського 

Союзу». 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво № KU 

02070944/000059-19 

від 22.02.2019 р. 

Професійна програма: 

"Діяльність 

педагогічних 

працівників закладів 

вищої освіти в світлі 

запровадження 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти". 

 

4.  Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

Щербань 

Мирослава 

Томасівна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарних 

дисциплін та 

фізичної 

Чернівецький 

державний 

університет імені 

Ю. Федьковича, 

1999 р. 

_ ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти". 

Свідоцтво СП 

35830447/0363-19 від 

15.02.2019 р. Тема: 

 



підготовки Спеціальність – 

англійська мова та 

література. 

Кваліфікація – 

викладач 

англійської мови 

та зарубіжної 

літератури, 

вчитель німецької 

мови. 

"Практичні засади 

формування навичок 

граматики іноземної 

мови в освітньому 

процесі коледжу". 

5.  Вступ до 

спеціальності 

(28) 

Рибак  

Микола 

Сергійович 

Викладач 

кафедри 

загальноеконо

мічних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2015 р. 

Спеціальність –  

корпоративні 

фінанси. 

Кваліфікація – 

магістр фінансів 

_ _  

6.  Науковий 

образ світу (42) 

Головченко 

Ольга Віталіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарних 

дисциплін та 

фізичної 

підготовки 

Київський 

державний 

університет імені 

Тараса 

Шевченка,1988 р. 

Спеціальність – 

філософія. 

Кваліфікація – 

філософ, викладач 

Кандидат 

філософських наук, 

1997. Спеціальність - 

09.00.09 філософські 

науки. Тема: 

«Філософські погляди 

М.Я. Грота».  

 

Атестат доцента за 

ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти". 

Свідоцтво СП 

35830447/0352-19 від 

15.02.2019 р. Тема: 

"Досвід реформування 

освіти в Україні в ХІХ 

столітті". 

 



філософії. кафедрою суспільних 

та гуманітарних наук 

12ДЦ № 022258 від 

19.02.2009 

7.  Економічна 

теорія (34) 

Мельник Вадим 

Владиславович 

Завідувач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний  

економічний 

університет, 2005. 

Спеціальність – 

бізнес 

адміністрування. 

Кваліфікація – 

магістр з бізнес 

адміністрування 

Кандидат економічних 

наук. 2015. 

Спеціальність 08.00.01 

– економічна теорія та 

історія економічної 

думки. Тема 

дисертації: «Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

 

8.  Історія 

економіки та 

економічної 

думки (34) 

Мельник Вадим 

Владиславович 

Завідувач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний  

економічний 

університет, 2005. 

Спеціальність – 

бізнес 

адміністрування. 

Кваліфікація – 

магістр з бізнес 

адміністрування 

Кандидат економічних 

наук. 2015. 

Спеціальність 08.00.01 

– економічна теорія та 

історія економічної 

думки. Тема 

дисертації: «Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

 



9.  Макроекономік

а (34) 

Мельник Вадим 

Владиславович 

Завідувач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний  

економічний 

університет, 2005. 

Спеціальність – 

бізнес 

адміністрування. 

Кваліфікація – 

магістр з бізнес 

адміністрування 

Кандидат економічних 

наук. 2015. 

Спеціальність 08.00.01 

– економічна теорія та 

історія економічної 

думки. Тема 

дисертації: «Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

 

10.  Мікроекономік

а (34) 

Рябий Ростислав 

Алікович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана, 

2014 р. 

Спеціальність – 

економіка 

підприємства. 

Кваліфікація – 

магістр з 

економіка 

підприємства. 

Кандидат економічних 

наук, 2019. 

Спеціальність 08.00.08 

– гроші, фінанси і 

кредит. Тема 

дисертації: «Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2018. Тема: 

«Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК». 

 

11.  Вища 

математика для 

економістів 

(34) 

Дем’яненко 

Марина 

Георгіївна 

Викладач 

кафедри 

загальноеконо

мічних 

дисциплін 

Сімферопольський 

державний 

університет імені 

М.В. Фрунзе, 1998. 

Спеціальність – 

математика. 

_ Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво № KU 

02070944/000053-19 

 



Кваліфікація – 

викладач 

математики 

від 22.02.2019 р. 

Професійна програма: 

"Діяльність 

педагогічних 

працівників закладів 

вищої освіти в світлі 

запровадження 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти". 

12.  Теорія 

ймовірностей 

та математична 

статистика для 

економістів 

(34) 

Балецький 

Володимир 

Михайлович 

Викладач 

кафедри 

загальноеконо

мічних 

дисциплін 

Дніпропетровськи

й національний 

університет імені 

Олеся Гончара, 

2009. 

Спеціальність – 

математика. 

Кваліфікація – 

викладач 

математики 

_ Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка. 

Свідоцтво № KU 

02070944/000051-19 

від 22.02.2019 р. 

Професійна програма: 

"Діяльність 

педагогічних 

працівників закладів 

вищої освіти в світлі 

запровадження 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти". 

 



13.  Економіка 

підприємства 

(34) 

Рябий Ростислав 

Алікович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана, 

2014 р. 

Спеціальність – 

економіка 

підприємства. 

Кваліфікація – 

магістр з 

економіка 

підприємства. 

Кандидат економічних 

наук, 2019. 

Спеціальність 08.00.08 

– гроші, фінанси і 

кредит. Тема 

дисертації: «Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2018. Тема: 

«Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК». 

 

14.  Оцінка 

бізнесу (28) 

Мельник Вадим 

Владиславович 

Завідувач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний  

економічний 

університет, 2005. 

Спеціальність – 

бізнес 

адміністрування. 

Кваліфікація – 

магістр з бізнес 

адміністрування 

Кандидат економічних 

наук. 2015. 

Спеціальність 08.00.01 

– економічна теорія та 

історія економічної 

думки. Тема 

дисертації: «Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

 

15.  Сучасні 

інформаційні 

технології (14) 

Калінько 

Ірина 

Василівна 

Завідувач 

кафедри 

загальноеконо

мічних 

дисциплін, 

викладач 

Чернігівський 

державний 

інститут економіки 

і управління, 2005 

р. Спеціальність – 

управління 

Кандидат технічних 

наук, 2010 р. 

Спеціальність – 

05.13.22 управління 

проектами та 

програмами. Тема: 

1) Чернігівський  

національний 

технологічний  

університет. Свідоцтво 

12СПК № 785629, 

2015р. 

 



кафедри 

загальноеконо

мічних 

дисциплін 

проектами. 

Кваліфікація – 

фахівець з 

управління 

проектами і 

програмами. 

«Методи і моделі 

управління 

інформаційною 

взаємодією в 

інвестиційних 

проектах 

електроенергетичної 

галузі». 

 

Атестат доцента за 

кафедрою 

менеджменту 12ДЦ № 

029719 від 23.12.2011. 

«Освітній процес і наука 

у сучасному 

університеті», 

«Особливості 

використання 

інноваційних форм і 

методів в новітній 

освітній практиці», 

«Інформаційно-

комунікативні 

технології освіти». 

2) Fil. Dr. Jan-U. Sandal 

Institute, 2016. Diploma 

“Study Course in Social 

Entrepreneurship”, “Study 

Course in Innovation 

Management”, “Study 

Course in Service  Vision 

Management”. 

16.  Фінанси (34) Лисенок 

Олексій 

Володимирович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

керівник 

групи 

забезпечення 

Київський 

національний 

економічний 

університет,  2004 

р. Спеціальність –  

банківська справа. 

Кваліфікація – 

магістр з 

банківської 

справи. 

Доктор економічних 

наук, 2015 р. 

Спеціальність  - 

08.00.08 гроші, 

фінанси і кредит. Тема: 

 «Теорія та 

методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».  

Захист докторської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Теорія та методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».   

 



 Атестат доцента за 

кафедрою 

менеджменту 

банківської діяльності 

12ДЦ № 024528 

17.  Інвестування 

(34) 

Рябий Ростислав 

Алікович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана, 

2014 р. 

Спеціальність – 

економіка 

підприємства. 

Кваліфікація – 

магістр з 

економіка 

підприємства. 

Кандидат економічних 

наук, 2019. 

Спеціальність 08.00.08 

– гроші, фінанси і 

кредит. Тема 

дисертації: «Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2018. Тема: 

«Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК». 

 

18.  Гроші і кредит 

(34) 

Лисенок 

Олексій 

Володимирович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

керівник 

групи 

забезпечення 

Київський 

національний 

економічний 

університет,  2004 

р. Спеціальність –  

банківська справа. 

Кваліфікація – 

магістр з 

банківської 

справи. 

 

Доктор економічних 

наук, 2015 р. 

Спеціальність  - 

08.00.08 гроші, 

фінанси і кредит. Тема: 

 «Теорія та 

методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».  

Атестат доцента за 

Захист докторської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Теорія та методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».   

 



кафедрою 

менеджменту 

банківської діяльності 

12ДЦ № 024528 

19.  Фінансовий 

ринок (34) 

Рябий Ростислав 

Алікович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

економічний 

університет імені 

Вадима Гетьмана, 

2014 р. 

Спеціальність – 

економіка 

підприємства. 

Кваліфікація – 

магістр з 

економіка 

підприємства. 

Кандидат економічних 

наук, 2019. 

Спеціальність 08.00.08 

– гроші, фінанси і 

кредит. Тема 

дисертації: «Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК» 

Захист кандидатської 

дисертації, 2018. Тема: 

«Фінансове 

забезпечення 

капітальних інвестицій 

підприємств АПК». 

 

20.  Банківська 

система (34) 

Лисенок 

Олексій 

Володимирович 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

керівник 

групи 

забезпечення 

Київський 

національний 

економічний 

університет,  2004 

р. Спеціальність –  

банківська справа. 

Кваліфікація – 

магістр з 

банківської 

справи. 

 

Доктор економічних 

наук, 2015 р. 

Спеціальність  - 

08.00.08 гроші, 

фінанси і кредит. Тема: 

 «Теорія та 

методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».  

Атестат доцента за 

Захист докторської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Теорія та методологія 

управління фінансово-

економічною 

діяльністю банків».   

 



кафедрою 

менеджменту 

банківської діяльності 

12ДЦ № 024528 

21.  Страхування 

(34) 

Бєлік  

Катерина 

Олександрівна 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2013 р. 

Спеціальність – 

корпоративні 

фінанси. 

Кваліфікація – 

магістр фінансів 

_ ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти". 

Свідоцтво СП 

35830447/0350-19 від 

15.02.2019 р. Тема: 

"Внутрішня система 

забезпечення якості 

освіти коледжів". 

 

22.  Психологія 

масової 

поведінки (28) 

Кравченко 

Катерина 

Георгіївна 

Викладач 

кафедри 

гуманітарних 

дисциплін та 

фізичної 

підготовки 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова, 

2018. 

Спеціальність – 

психологія. 

Кваліфікація – 

магістр, викладач 

психології 

_ _  



23.  Теорія 

ціноутворення 

(28) 

Бєлік  

Катерина 

Олександрівна 

Викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2013 р. 

Спеціальність – 

корпоративні 

фінанси. 

Кваліфікація – 

магістр фінансів 

_ ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти". 

Свідоцтво СП 

35830447/0350-19 від 

15.02.2019 р. Тема: 

"Внутрішня система 

забезпечення якості 

освіти коледжів". 

 

24.  Основи 

"зеленої" 

економіки (28) 

Мельник Вадим 

Владиславович 

Завідувач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту, 

викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

Київський 

національний  

економічний 

університет, 2005. 

Спеціальність – 

бізнес 

адміністрування. 

Кваліфікація – 

магістр з бізнес 

адміністрування 

Кандидат економічних 

наук, 2015. 

Спеціальність 08.00.01 

– економічна теорія та 

історія економічної 

думки. Тема 

дисертації: «Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

Захист кандидатської 

дисертації, 2015. Тема: 

«Системи 

розподільчих відносин 

постіндустріального 

суспільства в Україні». 

 

25.  Тайм-

менеджмент 

(28) 

Рибак  

Микола 

Сергійович 

Викладач 

кафедри 

загальноеконо

мічних 

дисциплін 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2015 р. 

Спеціальність –  

корпоративні 

фінанси. 

Кваліфікація – 

_ _  



магістр фінансів 

1.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 

26.  Статистика для 

економістів 

(34) 

Іваненко 

Олена  

Іванівна 

Асистент 

кафедри 

статистики та 

демографії, 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

торгівельно-

економічний 

інститут, 1991 р. 

Спеціальність – 

економіст. 

Кваліфікація – 

викладач економіки 

Кандидат економічних 

наук, 2012 р.  

Спеціальність 08.00.09 

– бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит. 

Тема  кандидатської 

дисертації: «Облік та 

аналіз активних 

операцій кредитних 

спілок». 

Департамент статистики 

торгівлі, Державна 

служба статистики 

України, 

01.09.2017р. по 

31.12.2017р., 

стажування, збір та 

обробка статистичних 

даних для проведення 

дослідження та його 

апробації шляхом 

публікації результатів 

дослідження у 

науковому журналі, що 

входить до провідних 

міжнародних 

наукометричних баз 

даних, наказ від 

18.09.2017р. №445-к, 

Довідка Державної 

служби статистики 

України від 12.01.2018р. 

№17.1-63/14-18 

 



27.  Менеджмент 

(34) 

Ковальська 

Кристина 

Валентинівна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту 

інноваційної 

та 

інвестиційної 

діяльності, 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

 

Технологічний 

університет Поділля, 

1999р. 

Спеціальність – 

управління 

трудовими 

ресурсами. 

Кваліфікація – 

викладач 

менеджменту та 

економіки. 

Кандидат економічних 

наук, 2005 р. 

Спеціальність 08.06.01 – 

економіка і організація 

управління 

підприємництвом. 

Тема  кандидатської 

дисертації: 

«Стратегія внутрішньо 

корпоративного 

управління на 

підприємствах». 

Доцент кафедри 

менеджменту 

інноваційної та 

інвестиційної 

діяльності. 

Київський університет 

ринкових відносин. 

Свідоцтво 12СПК 

918287 від 14.08.2015 

р. Тема: "Стратегічне 

управління кадровим 

персоналом 

організації". 

 

28.  Міжнародна 

економіка (34) 

Комендант 

Олена 

Володимирівна 

Доцент 

кафедри 

міжнародної 

економіки та 

маркетингу, 

Київський 

національний  

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

національний  

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2005. 

Спеціальність – 

міжнародна 

економіка. 

Кваліфікація – 

магістр 

економічних наук 

Кандидат економічних 

наук, 2010. 

Спеціальність 08.00.02 

– світове  господарство 

і міжнародні 

економічні відносини. 

Тема дисертації: 

«Трансформація ринку 

праці в глобальній 

інформаційній 

економіці». 

ВНЗ «Університет 

економіки і права 

«Крок». Свідоцтво СП 

№ 52418963 від 

12.10.2016 р. Тема: 

«Інноваційні 

технології  організації 

навчання у вищій 

школі». 

 

29.  Маркетинг (34) Комендант Доцент Київський Кандидат економічних ВНЗ «Університет  



Олена 

Володимирівна 

кафедри 

міжнародної 

економіки та 

маркетингу, 

Київський 

національний  

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

національний  

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2005. 

Спеціальність – 

міжнародна 

економіка. 

Кваліфікація – 

магістр 

економічних наук 

наук, 2010. 

Спеціальність 08.00.02 

– світове  господарство 

і міжнародні 

економічні відносини. 

Тема дисертації: 

«Трансформація ринку 

праці в глобальній 

інформаційній 

економіці». 

економіки і права 

«Крок». Свідоцтво СП 

№ 52418963 від 

12.10.2016 р. Тема: 

«Інноваційні 

технології  організації 

навчання у вищій 

школі». 

 



ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

№ 

з/п 

Адреса 

приміщення 

Повне найменування 

власника майна 

Площа (кв. метрів) 

Найменування та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або оперативного 

управління або 

користування 

Документ про право 

користування (договір 

оренди) 

загаль

-на 

призначена 

для 

використан

ня під час 

навчання за 

спеціаль-

ністю, що 

ліцензуєтьс

я 

призначена 

для 

використанн

я за іншими 

спеціальност

ями 

відповідно 

до отриманої 

ліцензії 

строк дії 

договору 

оренди  

(з _____ по 

______) 

наявні

сть 

держа

вної 

реєстр

ації 

наявні

сть 

нотарі

ально

го 

посвід

чення 

1 

місто Київ, 

вул. 

Пітерська,  

буд. № 5-А 

Департамент 

комунальної власності 

м. Києва виконавчого 

органу Київської 

міської ради (Київської 

міської державної 

адміністрації) 

855,4 

кв.м. 

630,2 кв.м. 

(навчання в 

першу 

зміну) 

225,2 кв.м. (1 

зміна) 

+ 

855,4 кв.м. (2 

зміна) 

Договір №1583 

про передачу 

майна 

територіальної 

громади міста 

Києва в оренду  

від 25.05.2017 р. 

з 25.05.2017 

по  

23.05.2020 

+ - 

2 

Київська 

область, с. 

Чайки, вул. 

Печерська, 

ФОП Братина Світлана 

Борисівна 

547,6 

кв.м. 
203 кв.м. 280,2 кв.м. 

Договір № 17 

оренди 

нежитлового 

приміщення від 

з 06.05.2019 

по 

07.04.2022 

- - 



2 06.05.2019 

3 

Київська 

область, с. 

Чайки, вул. 

Печерська, 

6 

ФОП Братина Світлана 

Борисівна 

732,3 

кв.м. 
214,3 кв.м. 461,2 кв.м. 

Договір № 17 

оренди 

нежитлового 

приміщення від 

06.05.2019 

з 06.05.2019 

по 

07.04.2022 

- - 

4 

місто Київ, 

вул. 

Петровськог

о, буд. № 1 

(спортивний 

зал та 

майданчик) 

Виробничий підрозділ 

фізкультурно-

спортивний клуб 

«Локомотив» 

регіональної філії 

«Південно-західна 

залізниця» публічного 

акціонерного 

товариства «Українська 

залізниця» 

380 

кв.м. 
380 кв.м. 380 кв.м. 

Договір № 2 

оренди 

спортивного 

залу та стадіону 

від 01.04.2017 

01.04.2017 

по 

31.03.2020 

+ - 

5 

місто Київ, 

вул. 

Ніжинська, 

29 

(гуртожиток

) 

Національний 

авіаційний університет 

280 

кв.м. 
46 кв.м. 234 кв.м. 

Договір № 5-

НАУ найму 

житлових 

приміщень від 

11.04.2017 

11.04.2017 

по 

10.04.2020 

+ - 

 

 

 



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

№ 

з/п 

Найменування приміщень  Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

У тому числі 

вла

сни

х 

оренд

о-

ваних 

зданих 

в 

оренд

у 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

- приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо); 

- комп’ютерні лабораторії; 

- спортивні зали 

2323 

 

1022,5 

 

 

 

136,2 

540 

- 

2323 

 

1022,5 

 

 

 

136,2 

540 

- 

2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 262 - 262 - 

3. Службові приміщення 65,8 - 65,8 - 

4. Бібліотека, 

у тому числі читальні зали 
186 

108 
- 

186 

108 
- 

5 Гуртожитки 280 - 280 - 

6. Їдальні, буфети  66,7 - 66,7 - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 9,3 - 9,3 - 

9. Інші - - - - 

 

 

 

 

 



3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» 

 

№ 

Найменува

ння 

лабораторі

ї, 

спеціалізо

ваного 

кабінету, 

їх площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість 

1 

Кабінет  

страхуван

ня 

38,8 кв.м. 

Страхування 

Інвестування 

Фінансовий ринок 

 

 Телевізор Toshiba 22AV703G 

 DVD-програвач LG DVX647KH  

 Мережевий медіа-плеєр AurHD Plus 

2.13-IB-00 05 

 Музичний центр Daewoo RL-412GR 

 персональний брошурувальник 

D&A iBind A12 на пластикову 

пружину 

 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний 

 інтерактивний комплекс 

 ліцензійні офісні додатки Libre 

Office (Writer, Calc, Draw, Math), MS 

Office 

 стенди, плакати-графіки 

 методичні матеріали (граматичні 

таблиці, картки для індивідуальної 

роботи, аудіоматераіли, 

відеоматеріали, роздаткові навчальні 

матеріали, змінні експозиційні 

стенди, граматичні довідники, 

словники) 

 графічні засоби, історичні картки, 

схеми 

 репродукції картин 

2 

Кабінет 

гуманітарн

ої та 

соціальної 

підготовки 

29 кв.м. 

Філософія 

Релігієзнавство 

Психологія масової 

поведінки 

Науковий образ 

світу 

 Телевізор Sony KDL-46W4000 

 DVD-програвач Samsung V6700  

 5 ноутбуків Asus K50I 

 Мережевий медіа-плеєр AurHD Plus 

2.13-IB-00 05 

 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний 



 ліцензійні офісні додатки Libre 

Office (Writer, Calc, Draw, Math), MS 

Office 

 змінні експозиційні стенди 

 репродукції картин 

 таблиці історичних подій 

 діаграми, фотоальбоми, 

демонстраційні матеріали, 

портретна галерея 

 стенди «Державна символіка», 

«Українські землі під владою інших 

країн», «На шляху до незалежності» 

3 

Кабінет  

банківсько

ї справи 

27,2 кв.м. 

Банківська система 

Основи фінансового 

права 

 Телевізор Samsung LE32S81B 

 Мережевий медіа-плеєр AurHD Plus 

2.13-IB-00 05 

 Проектор Optoma W312 DLP 

 Презентер Canon PR100-R 

 Екран для проектора на пульті 

керування 

 5 ноутбуків ASUS K50I Intel Core 

Duo 2.2 

 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний 

 Музичний центр LG FFH-217 

 Графічні редактори  Gimp, Movie 

Maker, Inkscape 

 програмне забезпечення Mozilla 

Thunderbird, 7-zip, Visual Studio, 

Phyton 

 таблиці історичних подій 

 навчальні кінофільми 

 методичні матеріали (таблиці, 

картки для індивідуальної роботи, 

аудіоматераіли, відеоматеріали, 

роздаткові навчальні матеріали, 

змінні експозиційні стенди) 

 діаграми, фотоальбоми, 

демонстраційні матеріали, 

портретна галерея 

 репродукції картин 

4 

Кабінет  

загальноек

ономічної 

Вища математика 

для економістів 

Теорія ймовірностей 

 Телевізор Sony KDL-46W4000 

 DVD-програвач Samsung V6700  

 5 ноутбуків Asus Emachines E725 



підготовки 

39,1 кв.м. 

та математична 

статистика 

Вступ до 

спеціальності 

Основи «зеленої» 

економіки 

Економічна теорія 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Статистика для 

економістів 

Історія економіки та 

економічної думки 

Міжнародна 

економіка Сучасні 

інформаційні 

технології 

Intel Core Duo 2.3 

 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний 

 Фотоапарат Canon EOS 1100D 

 Графічні редактори  Gimp, Movie 

Maker, Inkscape 

 фотогалерея, плакати, малюнки, 

карти, таблиці, схеми, графіки, 

електронні презентації 

 навчальні кінофільми 

 роздаткові навчальні матеріали 

5 

Кабінет  

фінансів, 

грошей та 

кредиту 

38,5 кв.м. 

Гроші і кредит 

Фінанси 

 Телевізор Samsung LE32C454E3W 

 DVD-програвач LG DCK787  

 Моноблок Acer Aspire Z3-715 

 12 персональних комп’ютерів 

Everest Home 

 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний 

 картографічна продукція 

 Калькулятори настільні Optima, 12 

розрядів 

 1С: Управління страховою 

компанією 

 MS Office 2016 

 система інформаційно-правового 

забезпечення «Ліга-Закон» 

 «Парус» Заробітна плата, 

реєстраційний номер: 103668, 

кількість ліцензій – 1, версія 7.40 від 

24.02.2016р., авторські права 

належать Корпорації Парус 

 Мій електронний документ М.Е. 

Doc. версія 10.01.172 

 1С: Підприємство 7,7 

6 

Кабінет 

бізнес-

адміністру

вання 

Теорія 

ціноутворення 

Оцінка бізнесу 

Тайм-менеджмент 

 Телевізор Sony KDL-46W4000 

 DVD-програвач LG DVX647KH  

 Проектор Acer P5627 DLP 

 5 ноутбуків Acer Aspire e15 



57,3 кв.м.   MS Office 2016 

 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний  

 Мережевий медіа-плеєр AurHD Plus 

2.13-IB-00 05 

 система інформаційно-правового 

забезпечення «Ліга-Закон» 

 методичні матеріали (таблиці, 

картки для індивідуальної роботи, 

аудіоматераіли, відеоматеріали, 

роздаткові навчальні матеріали, 

змінні експозиційні стенди) 

 графічні засоби, схеми 

7 

Кабінет 

економіки 

підприємс

тв 

39,2 кв.м. 

Економіка 

підприємства 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

 Телевізор Samsung LE32S81B 

 Сервер HP ML 110 G7 

 5 ноутбуків Acer Aspire e15 

 Проектор Acer P5627 DLP 

 Презентер Canon PR100-R 

 Телевізор Toshiba 49L3660EV 

 аудіо-система Sven SPS-609  

 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний 

 ліцензійні офісні додатки Libre 

Office (Writer, Calc, Draw, Math), MS 

Office 

 Графічні редактори  Gimp, Movie 

Maker, Inkscape 

 система інформаційно-правового 

забезпечення «Ліга-Закон» 

 стенди, плакати-графіки 

 методичні матеріали (таблиці, 

картки для індивідуальної роботи, 

аудіоматераіли, відеоматеріали, 

роздаткові навчальні матеріали, 

змінні експозиційні стенди) 

 графічні засоби, схеми 

8 

Кабінет 

іноземних 

мов  

19 кв.м. 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

 Телевізор Samsung LE32S81B 

 Сервер HP ML 110 G7 

 5 ноутбуків Acer Aspire e15 

 Проектор Optoma W312 DLP 

 Презентер Canon PR100-R 

 Телевізор Toshiba 49L3660EV 

 аудіо-система Sven SPS-609  



 Фліп-чарт Training маркерний 

магнітний 

 стенди, плакати-графіки 

 методичні матеріали (таблиці, 

картки для індивідуальної роботи, 

аудіоматераіли, відеоматеріали, 

роздаткові навчальні матеріали, 

змінні експозиційні стенди) 

 графічні засоби, схеми 

 

 

 



4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують 

виконання навчального плану спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» 

 

№ 

Найменування 

компютерної 

лабораторії, її 

площа, кв. м 

Навчальна дисципліна 

Кількість 

персональних 

комп’ютерів із 

строком 

використання не 

більше 8 років* 

Найменування пакетів прикладних програм (у 

тому числі ліцензованих) 

Наявність 

каналів 

доступу 

до 

Інтернету 

(так/ні) 

1 

Кабінет  

загально-

економічної 

підготовки 

39,1 кв.м. 

Вища математика для 

економістів 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Вступ до спеціальності 

Основи «зеленої» 

економіки 

Економічна теорія 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Статистика для 

економістів 

Історія економіки та 

економічної думки 

Міжнародна економіка 

Сучасні інформаційні 

технології 

12 персональних 

комп’ютерів  

Everest Home and 

Office 1030 

 

 Телевізор Sony KDL-46W4000 

 DVD-програвач Samsung V6700  

 5 ноутбуків Asus Emachines E725 Intel Core Duo 

2.3 

 Фліп-чарт Training маркерний магнітний 

 Фотоапарат Canon EOS 1100D 

 Графічні редактори  Gimp, Movie Maker, 

Inkscape 

 фотогалерея, плакати, малюнки, карти, таблиці, 

схеми, графіки, електронні презентації 

 навчальні кінофільми 

 роздаткові навчальні матеріали 

Так 

 

* У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка не більше 5 років. 

 



 

5. Інформація про соціальну інфраструктуру спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» 

 

Найменування об'єкта соціальної 

інфраструктури (показника, нормативу) 
кількість 

Площа 

(кв.метрів) 

1 Гуртожитки для студентів 1 280 

2. 

 

Житлова площа на одного студента у          

гуртожитку 

- 12 

3 Їдальні та буфети 1 66,7 

4. 

 

Кількість студентів на одне місце в  

їдальнях і буфетах 

2  

5  Актові зали 1 800* 

6 Спортивні зали 1 540 

7 Плавальні басейни - - 

8 Інші спортивні споруди:   

- стадіони 

- спортивні майданчики 

- корти 

- тощо 

 

1 

- 

- 

- 

 

1140 

- 

- 

- 

9 Студентський палац ( клуб) - - 

10 Інші - - 

 

* - послуги проведення конференцій, урочистих подій надаються згідно 

договору про співпрацю № 20/6-19 від 12.03.2019 р. з Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка 

 



Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

1. Інформація про наявність бібліотеки  

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

кв. метрів 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа 

читального залу 

(кв. метрів), 

кількість місць 

Примітка 

Бібліотека 

Приватного 

вищого 

навчального 

закладу 

«Фінансово-

правовий 

коледж» 

186 кв.м. 

Загальний фонд 

– 10356 

примірників, із 

них: 

навчальна 

література - 

8749 

наукова – 1607 

Загальна площа 

108 кв.м.; 

 

кількість 

посадкових 

місць 40 

Працює 

електронна 

бібліотека 

 

 

 

  



2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

№ з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор 

підручника 

(навчального 

посібника тощо) 

Найменування підручника 

(навчального посібника тощо) 

Найменування 

видавництва, рік видання 

Кількість 

примір-

ників** 

1.  
Вступ до 

спеціальності 

Меглаперидзе А.С. 

 

Сисоєва К.Ф. 

 

Гальчинський А. 

 

Рибак М.О. 

Фінанси  :підр. 

 

Гроші та кредит: навч.пос. 

 

Теорія грошей:підр. 

 

Вступ до спеціальності: 

силлабус 

К.: ЦУЛ, 2014 

 

К. Ліра, 2015 

 

К.: Знання, 2016 

 

К.: ФПК, 2018 

20 

 

10 

 

30 

 

е/в 

2.  Релігієзнавство 

Лубський  В.І. 

Лубський  В.І.. 

 

Рибак О.А. 

Історія релігій світу: навч. пос. 

Релігієзнавство: підр. 

 

Історія релігій: силлабус 

К.:ЦУЛ, 2014 

К.:Академія, 2016 

 

 К.: ФПК, 2018 

е/в 

30 

 

е/в 

3.  
Філософія 

 

Данильян О.Г., 

Дзьобань О.П. 

Причепій Є.М. 

 

Буслинський В. 

 

За ред. проф. Юрія 

Вільчинського. 

 

Філософія: підр. 

 

Філософія: підр. 

 

Основи філософських  знань: 

навч. пос. 

Філософія та методологія 

наукового пізнання: колективна 

монографія 

Х.: Право, 2015 

 

К.:  Академвидав, 2016 

 

Л.:Навч.  Світ, 2017 

 

К.: КНЕУ, 2013 

 

 

10 

 

30 

 

е/в 

 

е/в 

 

 



Конверський А.Є. 

 

Головченко О.В. 

Логіка: підр 

 

Філософія: силлабус 

К.: ВПЦ "Київський 

університет", 2017 

К.: ФПК, 2018 

20 

 

е/в 

4.  

Основи 

фінансового 

права 

Кучерявенко М.П. 

 

Пришва Н.Ю. 

 

Орлюк О.П. 

 

Воронова Л.К. 

 

Губерська Н.Л. 

 

Музика -Стефанчук 

О.А.  

 

Музика -Стефанчук 

О.А.  

Савенкова В.Г. 

Фінансове право: підр. 

 

Фінансове  право: навч. підр. 

 

Фінансове право: підр. 

 

Фінансове  право: навч. пос. 

 

Фінансове право: підр. 

 

Сучасні проблеми тлумачення 

норм фінансового права: 

монографія 

Фінансове  право: навч. підр. 

 

Фінансове право: силлабус 

Х.:Право,2016 

 

К.:ЦУЛ, 2018 

 

К.: Юрінком-Інтер, 2018 

 

К.: Прецедент, 2013 

 

К.: Знання, 2016 

 

Кам’янець-Подільськ, 2014 

 

 

К.: Ін Юре, 2018 

 

К.: ФПК, 2018 

5 

 

5 

 

30 

 

30 

 

10 

 

1 

 

 

20 

 

е/в 

5.  

Іноземна мова 

професійного 

спрямування  

Ian Mackenzie 

 

 

Когут С.І.  

 

 

Науменко Л.П. 

 

Олійник Н. А. 

Professional English in use 

 

 

Англійська мова для банків: 

навч. пос. 

 

Бізнес-курс  англ. мови: 

навч.пос. 

Англійська мова для 

Cambridge university press, 

2016 

 

Тернопіль: 

Астон,  2017 

 

К.:А.С.К. 2016 

 

Х.: ХНУ імені 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

е/в 



 

John Rogers 

 

 

Щербань М.Т.  

економістів: навч. посіб. 

Market Leader. Upper Intermediate 

Practice File with Audio CD 

 

Іноземна мова проф. 

спрямування: силлабус. 

 В.Н. Каразіна, 2013 

Longman, 2017 

 

 

К.:ФПК, 2018 

 

е/в 

 

 

е/в 

6.  

Науковий образ 

світу 

Прибутько П.С. 

 

Надольний І. Ф. 

 

Головченко О.В. 

Філософія: пос. 

 

Основи філософських знань: 

навч. пос. 

Науковий образ світу: силлабус 

К.: Паливода,2015 

 

К.: Знання, 2016 

 

К.:ФПК, 2018 

10 

 

50 

 

е/в 

7.  

Основи 

«зеленої» 

економіки 

Базилевич В.Д., 

Вальтер Д.  

Мельник В.В. 

Глосарій зеленого бізнесу 

 

Основи «зеленої» економіки: 

силлабус 

К.: Знання, 2010  

 

К.:ФПК, 2018 

10 

 

е/в 

8.  
Економічна 

теорія 

Чепінога  В.Г. 

 

Базилевич В.Д. 

 

Базилевич В.Д. 

 

 

Базилевич В.Д. 

 

Сірко А.В. 

 

Мельник В.В. 

Основи економічної теорії :навч. 

пос. 

Економічна теорія :навч. пос.  

 

Економічна теорія : 

Політекономія: підр. 

 

Економ. теорія:практикум 

 

Економічна теорія. 

Політекономія: навч. пос. 

Економічна теорія: силлабус 

К.: Ліра-К, 2014 

 

К.: Знання, 2016 

 

К.: Знання, 2014 

 

 

К.: Знання, 2013 

 

К.ЦУЛ, 2014 

 

К.: ФПК, 2018 

10 

 

е/в 

 

30 

 

 

30 

 

е/в 

 

е/в 

9.  Історія Мацелюк Н.П. Історія економіки та економічної К.: ЦУЛ, 2014 15 



економіки та 

економічної 

думки 

 

 

Лісовицький  В. 

 

Базилевич  В.Д. 

 

Буряк П.Ю. 

 

Юхименко П.І. 

 

Мельник В.В. 

думки. Політична економія.  

 

Мікроекономіка: навч. пос. 

 

Історія економічних вчень: підр 

 

Історія економічних вчень: 

В 2-х кн. 

Історія економіки та економічної 

думки: підр 

Історія економіки та економічної 

думки: силлабус 

 

 

К.: ЦУЛ, 2018 

 

К.: Знання, 2016 

 

К.:Хай-Тек Прес, 2016 

 

К.: Кондор, 2016 

 

К.: ФПК, 2018 

 

 

30 

 

5 

 

15 

 

е/в 

 

е/в 

10.  Мікроекономіка 

Рудий М.М. 

 

Базилевич В.Д 

 

Базилевич В.Д 

 

Гронтковська Г. 

 Уфімцева  О.Ю. 

 

Рябий Р.А. 

Мікроекономіка: навч. пос. 

 

Мікроекономіка: підр. 

 

Мікроекономіка: практ. 

 

Мікроекономіка: підр. 

Мікроекономіка: курс лекцій 

 

Мікроекономіка: силлабус 

К. : Каравела, 2013 

 

К.: Знання, 2016 

 

К.: ЦУЛ, 2016 

 

К.:Знання,2016 

Дніпропетровськ:ПДАБА, 

2018 

К.: ФПК, 2018 

10 

 

30 

 

10 

 

10 

е/в 

 

е/в 

11.  Макроекономіка 

Базилевич В.Д. 

 

Базилевич В.Д. 

Солонінко К.С. 

 

Мельник В.В. 

Макроекономіка: підр. 

 

Макроекономіка: практикум 

Макроекономіка:підр. 

 

Макроекономіка: силлабус 

К.: Знання, 2015 

 

К.: Знання, 2016 

К.: ЦУЛ,2015 

 

К.: ФПК, 2018 

15 

 

30 

е/в 

 

е/в 



12.  
Вища 

математика 

для економістів  

Васильченко І.П. 

 

Дубовик В.В. 

  

Дубовик В.В. 

  

Дем’яненко М.Г. 

 

Барковський В.В. 

 

Вища математика  для 

економістів: навч. пос. 

Вища математика: підр. 

 

Вища математика: збірник  

задач 

Вища математика : силлабус 

 

Вища математика для 

економістів: навч. пос. 

К.: Кондор, 2013 

 

К.:А.С.К.,  2017 

 

К.:А.С.К. , 2016 

 

К.:ФПК,  2018 

 

К.:ЦУЛ, 2016 

 

15 

 

10 

 

30 

 

е/в 

 

10 

13.  

Теорія 

ймовірностей та 

математична 

статистика 

Медведєв М.Г. 

 

Черняк О.М.  

 

Булаєнко Н.В. 

 

 

Балецький В.М. 

Теорія ймовірностей та  мат. 

статистика -  навч. пос. 

Теорія ймовірностей та  мат. 

статистика:навч.пос. 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика: 

конспект лекцій 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика: 

силлабус 

К.: Ліра-К, 2015 

 

К.: Знання, 2016 

 

Х.: ХНАМГ , 2017 

 

 

К.:ФПК, 2018 

30 

 

10 

 

е/в 

 

 

е/в 

14.  
Сучасні 

інформаційні 

технології 

Пушкар В.М. 

 

Панчишин Ю.М. 

 

Апатова Н.В. 

 

Калінько І.В. 

Інформатика. Комп'ютерна 

техніка: навч. пос. 

 Комп'ютерна техніка та 

інформ.технології: навч. пос.   

Інформатика для економістів 

: підруч. 

Сучасні інформаційні технології: 

силлабус 

К.: Академія, 2013 

 

К.: Знання, 2018 

 

К.:ЦУЛ, 2017 

 

К.:ФПК, 2018 

10 

 

20 

 

30 

 

е/в 



15.  
Статистика для 

економістів 

Моторин Р.М. 

 

Ковтун Н.В. 

 

Герасименко А.  

 

Еріна А.М. 

Мармоза А.Т. 

 

Іваненко О.І. 

Статистика для економістів: 

навч. пос. 

Теорія статистики : навч. пос.  

 

Статистика: підр. 

 

Статистика: практикум 

Теорія статистики:підр 

 

Статистика: силлабус. 

К.: Знання, 2013 

 

К.: Імекс, 2017 

 

К.:Знання, 2016 

 

К.:Знання,  2016 

К.:ЦУЛ, 2013 

 

К.: ФПК, 2018 

10 

 

30 

 

30 

 

30 

е/в 

 

е/в 

16.  Менеджмент 

Осовська Г.В. 

Кузьмін О. 

Федоренко В.Г. 

Бардась  А .В. 

 

Ковальська К.В. 

Менеджмент: навч.  пос. 

Основи менеджменту: навч. пос. 

Менеджмент: підр. 

Менеджмент: навч. посіб. 

 

Менеджмент: силлабус 

К.:Кондор, 2015 

К.:Академія. 2016 

К.: Алерта, 2015 

Д.: Національний гірничий 

університет, 2018 

К.:ФПК, 2018 

10 

30 

20 

е/в 

 

е/в 

17.  Маркетинг 

Парсяк  В. Н. 

 

Гаркавенко С.С. 

Бородкіна  Н. О. 

Федорович Р.В. 

 

Комендант О.В. 

Маркетинг .сучасні концепції та 

технології : підр. 

Маркетинг :навч. пос. 

Маркетинг:навч. пос. 

Навч. посібник для підготовки 

до екзамену з маркетингу 

Маркетинг: силлабус 

Херсон: Олді -плюс, 2016 

 

К.: Лібра, 2009 

К.: Кондор, 2017 

Тернопіль, ТНТУ ,2016 

 

К.: ФПК, 2018 

10 

 

30 

30 

е/в 

 

е/в 

18.  
Економіка 

підприємства 

Яркіна Н.М. 

 

Покропивний С.Ф. 

 

Сизоненко  В.О. 

Економіка підприємства: навч. 

пос. 

Економіка підприємств: підр. 

 

Сучасне підприємництво: підр. 

К.: Ліра-К, 2015 

 

К.: КНЕУ, 2016 

 

К.: Знання Прес, 2016 

10 

 

30 

 

30 



 

Свінцицька О.М. 

 

Лаврова Ю. В. 

 

Рябий Р.А. 

 

Планування діяльності 

підприємств:навч. пос. 

Економіка підприємства та 

маркетинг: конспект лекцій 

Економіка підприємства: 

силлабус 

 

К.: Кондор, 2016 

 

Харків, 2018 

 

К.: ФПК, 2018 

 

 

10 

 

е/в 

 

е/в 

 

19.  Фінанси  

Меглаперидзе  А. С. 

 

Кудряшов В.П. 

 

Василик О.Д.  

 

Лютий І.О. 

 

Вдовенко Л. О. 

 

Лисенок О.В. 

Фінанси : підр. 

 

Фінанси  :підр. 

 

Теорія фінансів: підр. 

 

Фінанси: підр. 

 

Фінанси: навч. посіб 

 

Фінанси: силлабус 

К.: ЦУЛ, 2013 

 

Херсон: Олді-плюс, 2017 

 

К.:ЦУЛ, 2016 

 

К.:Ліра-К, 2017 

 

К.:ЦУЛ,2016 

 

К.:ФПК, 2018 

10 

 

10 

 

10 

 

30 

 

е/в 

 

е/в 

20.  Інвестування 

Осецький В.Л. 

 

Дука А.П. 

 

Пєтухова О.М. 

 

Рябий Р.А. 

Інвестування: навч. пос. 

 

Теорія та практика інвестиційної 

діяльності. 

Інвестування:навч.пос 

 

Інвестування: силлабус 

К.: КНУ, 2014 

 

К.:Каравела, 2018 

 

К.:ЦУЛ, 2014 

 

К.: ФПК, 2018 

15 

 

20 

 

е/в 

 

е/в 

21.  Страхування 

Пікус Р.В. 

 

Пікус Р.В. 

Страхування: опорний  консп. 

Лекцій 

Страхування: лаб. практикум 

К.: Логос, 2015 

 

К.: Логос, 2014 

10 

 

10 



 

Базилевич В.Д. 

 

Горбач Л.М. 

 

 

Долгошея Н.О. 

 

 

Бєлік К.О. 

 

Страхування: підручник. 

 

Страхування 

 

 

Страхування в запитаннях та 

відповідях 

 

Страхування: силлабус 

 

К.:Знання, 2009 

 

К.: Кондор,2016 

 

 

К.:ЦУЛ,2016 

 

 

К.: ФПК, 2018 

 

30 

е/в 

10 

 

 

е/в 

 

 

е/в 

22.  
Міжнародна 

економіка 

Задоя А.О. 

Рокоча В. 

 

Солонинко К.С. 

Задоя А.О. 

Комендант О.В. 

 

Міжнародна економіка: підр. 

Міжнародна економіка:навч. 

пос. 

Міжнародна економіка: підр. 

Міжнародна економіка 

Міжнародна економіка: 

силлабус  

К.:ЦУЛ, 2018 

К.:Таксон, 2010 

 

К.:Кондор, 2011 

К.:ЦУЛ,2018 

К.:ФПК, 2018 

 

20 

20 

 

20 

е/в 

е/в 

23.  Гроші та кредит 

Коваленко Д.І. 

Сисоєва К.Ф. 

Колотуха С.М. 

Коваленко Д.І. 

 

Лисенок О.В.  

Гроші і кредит: теорія і практика 

Гроші та кредит: навч.пос. 

Гроші та кредит: навч.пос. 

Фінанси.Гроші та кредит: навч. 

пос. 

Гроші та кредит: силлабус 

К.:Ліра, 2015 

К.:Ліра, 2015 

К.:Знання, 2018 

К.: ЦУЛ, 2013 

 

К.:ФПК, 2018 

15 

10 

20 

е/в 

 

е/в 

24.  
Фінансовий 

ринок 

Шелудько В.М. 

Шкварчук Л.О. 

 

Шелудько В.М. 

Рябий Р.А. 

Фінансовий ринок:підр 

Фінансовий ринок: навч.пос. 

 

Фінансовий ринок: навч. пос. 

Фінансовий ринок: силлабус 

К.:Знання, 2015 

К.:Знання, 2013 

 

К.:Знання, 2016 

К.: ФПК, 2018 

20 

20 

 

е/в 

е/в 



25.  
Банківська 

система 

Кузнецова С.А. 

 

Холодна Ю.Є. 

Крупка М.І. 

 

Лисенок О.В. 

Банківська система: навч. пос.  

 

Банківська система: навч. пос. 

Банківська система: підр. 

 

Банківська система: силлабус 

К.:Ліра-К, 2014 

 

Х.: ХНЕУ, 2013 

Л.:ЛНУ ім. І.Франка,2013 

 

К: ФПК, 2018 

20 

 

20 

е/в 

 

е/в 

26.  
Психологія 

масової 

поведінки  

Філоненко М.М. 

 

Корольчук М.С., 

Крайнюк В.М. 

 

Кравченко К.Г. 

Психологія спілкування 

 

Психологія: схеми, опорні 

конспекти, методики 

 

Психологія масової поведінки: 

силлабус 

К.: Центр учбової 

літератури, 2014 

К.: Ельга, Ніка-Центр, 2015 

 

 

К.: ФПК, 2018 

15 

 

15 

 

 

е/в 

27.  
Теорія 

ціноутворення 

Кирильчук О.В. 

 

Бєлік К.О. 

Теорія ціноутворення 

 

Теорія ціноутворення: силлабус 

Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015 

 

К.: ФПК, 2018 

10 

 

е/в 

28.  Оцінка бізнесу 

Васильців Т.Г.   

 

Мельник В.В. 

Бізнес-планування:  навч.  посіб.  

 

Оцінка бізнесу: силлабус 

К.: Знання, 2013  

 

К.: ФПК, 2018 

е/в 

 

е/в 

29.  
Тайм-

менеджмент 

Горбовий А., 

Халецька А. 

 

Рибак М.С. 

Тайм-менеджмент  55+:  

Навчальний посібник  для 

слухачів Університетів 

Тайм-менеджмент: силлабус 

К.: Знання, 2017. 

 

 

К.: ФПК, 2018 

е/в 

 

 

е/в 

 

 

     



3. Перелік фахових періодичних видань спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» 

 

№ 

з/п 
Найменування фахового періодичного видання 

Роки 

надходження 

1 Банківська справа 2003-2019 

2 Економіка України 2003-2019 

3 Економіка. Фінанси. Право. 2002-2019 

4 Фінанси України 2004-2019 

5 Вісник Національного банку України 2003-2019 

6 Економіка підприємств 2004-2019 

7 Вісник економічних наук України 2005-2019 

8 Статистика України 2005-2019 

9 Економіст 2005-2019 

10 Економіка та держава 2010-2019 

11 Банківський менеджмент 2015-2019 

12 

Journal of Risk and Insurance 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1539-

6975/issues (електронне видання) 

2016-2019 

13 Журнал «Страхова справа» (електронне видання) 2016-2019 

 

 

 

  

 



Використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, 

майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які 

підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у 

заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими 

ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 

надає освітні послуги за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, використовуючи для цього навчальні корпуси за адресою:  

- м. Київ, вул. Пітерська, 5-А (договір оренди № 09/374 та додатковий 

договір оренди №1583 від 25.05.2017 р. з терміном дії 25.05.2017 р. по 

23.05.2020 р.); 

- Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 2 (договір оренди № 17 

від 06.05.2019 р. з терміном дії 06.05.2019 р. по 07.04.2022 р.); 

- Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 6 (договір оренди № 17 

від 06.05.2019 р. з терміном дії 06.05.2019 р. по 07.04.2022 р.). 

Додатково укладені договори оренди спортивної зали та спортивного 

стадіону з ДФСК «Локомотив» договір №2 від 01.04.2017 р. 

Для проведення урочистих подій (посвяти у першокурсники, вручення 

дипломів випускникам тощо) та організації науково-практичних 

конференцій, круглих столів також укладено договір про співпрацю з 

Інститутом післядипломної освіти Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою м. Київ, вул. Васильківська, 36 (договір № 

20/6-19 від 12.03.2019 р.).     

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в Коледжі 

відповідає вимогам проведення лекційних, практичних і семінарських занять, 

навчальної та виробничої практик, що наведені у Положенні «Про 

забезпечення якості вищої освіти Приватного вищого навчального закладу 



«Фінансово-правовий коледж», в якому  визначені нормативи для 

забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» та освітнього ступеня «бакалавр» матеріально-

технічною та інформаційною базою. 

Наявні приміщення (навчальні, адміністративні, побутові, спортивні та 

інші) відповідають державним будівельним нормам України (ДБН В.2.2 – 3.-

97. "Будинки та споруди навчальних закладів") санітарним нормам і 

правилам. Це підтверджується наявністю санітарного паспорту, актами 

санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. 

Станом на 10 травня 2019 року загальна кількість ліцензованого 

обсягу студентів становить 1020 осіб денної форми навчання (з 

урахуванням усіх курсів навчання). Серед навчальних приміщень загальною 

площею 2323 кв.м  спеціалізованих аудиторій – 9, комп’ютерних 

лабораторій – 3. Безпосередньо в навчальному процесі використовуються 

спортивний зал, загальною площею 540 кв. м., спортивний стадіон площею 

1140 кв.м. 

Згідно з ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що 

затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 р. 

№117 площа приміщень з врахуванням розрахункового контингенту 

студентів та проведення навчального процесу у дві зміни повинна складати: 

1020/2 * 2,4 кв.м. = 1224 кв.м. Навчальна площа приміщень Коледжу 

становить 2323 кв.м., що дозволяє підтвердити спроможність Приватного 

вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» провадити 

освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за 

всіма раніше отриманими ліцензіями. 

Провадження освітнього процесу за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування забезпечено комп’ютерною технікою із 

відповідним програмним забезпеченням. Загальна кількість встановлених в 

Коледжі персональних комп’ютерів дорівнює 34, серед яких: Asus K50I; Acer 

Aspire e 15; Everest Home; Office 1030. 



Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

що необхідні для виконання освітньо-професійної програми спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» 

 

Показник 

Значення показника за 

семестрами 

навчального року 

1 

семестр 

2 

семестр 

Кількість навчальних тижнів в навчальному році 

по семестрам 
15 16 

Кількість наявних комп’ютерних робочих місць, 

од. 
34 34 

Наявні для використання під час навчання на 

семестр (з урахуванням 5 денного робочого 

тижня, двозмінним робочим днем, за фактичною 

кількістю створених робочих місць), годин 

900 900 

Потреба у використанні комп’ютерних ресурсів 

за всіма спеціальностями за раніше отриманими 

ліцензіями (із розрахунку фактичної кількості 

студентів), тис.годин 

519 519 

Завантаженість комп’ютерних робочих місць за 

всіма спеціальностями за раніше отриманими 

ліцензіями, % 

58 58 

 

Навчальний процес спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування забезпечений сучасними технічними засобами, а також 

необхідними технічними приладами: графопроекторами, принтерами НР 

690С; НР 1100; НР 5L; сканером Mastek 1200; проектором для показу відео та 

комп’ютерної інформації LatePro 210F; телевізорами Panasonic, Toshiba; 

цифровими відеокамерами та фотоапаратами Canon; диктофонами, відео 

проектором Орtoma С2Е. 

Студенти Фінансово-правового коледжу успішно використовують 

локальну мережу Інтернет, безкоштовний доступ до якої має кожний студент 

через потужну Wi–Fi систему. Швидкісний Інтернет є у кожній навчальній 

аудиторії і кожному спеціалізованому кабінеті. Інтернет працює в читальній 

залі бібліотеки і в усіх навчально-допоміжних приміщеннях Фінансово-



правового коледжу (методичних кабінетах, кафедрах, кафе-їдальні, зонах 

відпочинку). 

Значна увага приділяється розвитку інформаційного обслуговування 

викладачів та студентів. Кількість примірників найсучаснішої наукової, 

навчальної та навчально-методичної літератури бібліотеки перевищила 10000 

примірників, в тому числі: 6932 примірники – складають фонд навчальної 

літератури, 951 примірників – наукова література. 

За єдиним читацьким формуляром налічується понад 900 читачів 

бібліотеки: студентів та викладачів. Поповнення бібліотечного фонду 

складає в середньому до 300 примірників щорічно. Крім книг бібліотека 

передплачує близько 20 вітчизняних та зарубіжних  електронних 

періодичних видань (в тому числі 11 періодичних видань економічного 

напряму). 

Для обладнання аудиторій Фінансово-правового коледжу за звітний 

період придбано власні меблі на суму 54 826 грн., а також аудиторні столи, 

шафи, стенди, комп’ютерні та телевідеосистеми, інтерактивні дошки. 

Проведені ремонтні роботи в усіх навчальних аудиторіях, адміністративних 

приміщеннях тощо. В холах, коридорах і на подвір’ї встановлена система 

відеоспостереження з можливістю контролю службою безпеки Коледжу. 

Щоквартально видається студентська газета коледжу «Студент 

ІНФОРМ» тиражем 300 примірників. Членами редколегії щорічно 

обираються найталановитіші студенти Коледжу. Розповсюджується газета 

безкоштовно. На сторінках видання висвітлюються важливі новини, події з 

життя Коледжу, піднімаються актуальні для студентської молоді питання. 

Метою видання є розповсюдження правдивої і об'єктивної інформації про 

навчально-виховну роботу, соціально-культурне і спортивне життя Коледжу, 

міста, а також освітлення на сторінках газети передового досвіду. В газеті 

розміщуються статті про основні напрями розвитку національної освіти, про 

кращих студентів, кандидатів і докторів наук, наукових досягненнях вчених 

Коледжу та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 



Активно працює культурно-мистецький центр, в якому задіяні 

талановиті студенти. Для функціонування центру придбано звукове 

обладнання: монітори Yamaha, пульт керування, ручна радіосистема UHF 

Audix Performance Series, бездротові вокальні мікрофони Audix та стійки. 

У Коледжі постійно проводиться робота з оновлення та удосконалення 

комп’ютерного забезпечення. Щорічно відбувається поповнення сучасного 

ліцензійного програмного забезпечення та комп’ютерної техніки, придбання 

обладнання, устаткування та поліпшення інфраструктури.  

 



Інформація про наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчального плану, програм з усіх видів 

практичної підготовки, методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації  

здобувачів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

 «0»-немає; «-»-не потрібні; «+»-наявне 

№ 

 

Назва дисципліни 

за навчальним планом 

Робоча програма 

Програма 

навчальної 

дисципліни 

Заплановані 

результати 

навчання 

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Рекомендована 

література 

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1.  Вступ до спеціальності + + + + + 

2.  Релігієзнавство + + + + + 

3.  Філософія + + + + + 

4.  Основи фінансового права + + + + + 

5.  
Іноземна мова професійного 

спрямування 
+ + + + + 

6.  Науковий образ світу + + + + + 

7.  Основи "зеленої" економіки  + + + + + 

8.  Економічна теорія  + + + + + 

9.  
Історія економіки та економічної 

думки 
+ + + + + 

10.  Мікроекономіка + + + + + 

11.  Макроекономіка + + + + + 

12.  Вища математика для економістів + + + + + 

13.  Теорія ймовірностей та математична + + + + + 



статистика для економістів 

14.  Сучасні інформаційні технології + + + + + 

15.  Статистика для економістів + + + + + 

16.  Менеджмент + + + + + 

17.  Маркетинг + + + + + 

18.  Економіка підприємства + + + + + 

19.  Фінанси + + + + + 

20.  Інвестування + + + + + 

21.  Страхування + + + + + 

22.  Міжнародна економіка + + + + + 

23.  Гроші і кредит + + + + + 

24.  Фінансовий ринок + + + + + 

25.  Банківська система  + + + + + 

26.  Психологія масової поведінки  + + + + + 

27.  Теорія ціноутворення  + + + + + 

28.  Оцінка бізнесу  + + + + + 

29.  Тайм-менеджмент  + + + + + 

30.  Виробнича практика  + + + + + 

31.  
Підсумкова атестація здобувачів 

вищої освіти 
+ + + + + 

 
 


