
 
 

 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 

(дистанційному) режимі у Державній установі «Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України» у період з 27.10.2021 р. по 29.10.2021 р. освітньо-наукової 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (ID у ЄДЕБО 43346) за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, який фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи для 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних засобів відеозв’язку, а 

також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування Національної академії наук України» (далі – ДУ ІЕП НАНУ), так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою  як експертної групи, так і 

ДУ ІЕП НАНУ. Узгоджена програма фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ДУ ІЕП НАНУ під час проведення акредитаційної експертизи забезпечує онлайн-зустрічі (з 

використанням технічних засобів відеозв’язку (програми ZOOM)) з учасниками фокус-груп та 

присутність всіх осіб,  які визначені у розкладі для кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.2. ДУ ІЕП НАНУ забезпечує оприлюднення програми онлайн-візиту експертної групи під час 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів відеозв’язку 

є закритими (крім випадків, коли це погоджено експертною групою). На них не можуть бути присутніми 

особи, що не були запрошені на зустріч, працівники ДУ ІЕП НАНУ та інші особи. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 

запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч із використанням технічних засобів 

відеозв’язку, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі 

зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ДУ 

ІЕП НАНУ у розумні строки; ДУ ІЕП НАНУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн-

участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У програмі візиту передбачено відкриту онлайн-зустріч (із використанням технічних засобів 

відеозв’язку). ДУ ІЕП НАНУ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідними освітньо-професійними програмами про дату, час, місце проведення такої зустрічі (лінк на 

відкриту зустріч ДУ ІЕП НАНУ заздалегідь публікує на сайті). 

2.7. ДУ ІЕП НАНУ під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних 

засобів відеозв’язку надає на запит експертної групи документи та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи. 

2.8. Контактною особою від ДУ ІЕП НАНУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньо-

професійної програми, є гарант освітньої програми, що заявлений у відомостях про самооцінювання, а 

саме  Зимовець Владислав Вікторович. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції з використанням 

технічних засобів відеозв’язку за допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються членами 

експертної групи (або членом експертної групи за узгодженням) та, після закінчення експертизи, 

передаються до секретаріату Національного агентства. 



3. Розклад роботи експертної групи  

 Час Зустріч або інші активності Учасники 

 

День 1 – (27.10.2021р.) 

0840–0900 Організаційна зустріч експертної групи Члени експертної групи:  

Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 

 
0900–0940 Організаційна зустріч 1 з гарантом 

ОНП (відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Слатвінська Марина Олександрівна, Дацій Олександр Іванович, Літвіненко 

Артем Вікторович. 

Гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Зимовець Владислав 

Вікторович 
0940–1000 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
1000–1040 Зустріч 2 з керівництвом ДУ ІЕП НАН 

України та адміністрацією підрозділу, в 

якому реалізується ОНП 

(відеоконференція) 

 
 

 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 
Представники керівництва ДУ ІЕП НАН України:  

заст. директора з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, д.е.н. Кораблін 

Сергій Олександрович.  

Гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Зимовець Владислав 

Вікторович.  

Зав. відділу грошово-кредитних відносин д.е.н., проф. Шелудько Наталія 

Михайлівна 
1040–1100 Підведення підсумків зустрічі 2 та 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

1100–1140 Зустріч 3 зі здобувачами третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти ОНП «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

(відеоконференція)  

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович 

Здобувачі вищої освіти за ОНП:  

Якубов Олександр Вікторович, аспірант, 

Бридун Ігор Євгенійович, аспірант, 

Литвин Михайло Миколайович аспірант. 
1140–1200 Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

 
1200-  1240   Зустріч 4 з науково-педагогічним 

персоналом у режимі відео конференції 

 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес на ОНП «Фінанси, 

банківська справа та страхування»: 

Шелудько Наталія Михайлівна, зав. відділу грошово-кредитних відносин д.е.н., 

проф.; Зимовець Владислав Вікторович, зав. відділу фінансів реального сектора 



д.е.н., ст.н.с.; Брус Світлана Іванівна, пров.н.с. відділу грошово-кредитних відносин 

к.е.н., ст.н.с.; Бублик Євген Олександрович, пров.н.с. відділу грошово-кредитних 

відносин д.е.н., ст.н.с.; Єршова Галина Віталіївна, ст.н.с. відділу фінансів реального 

сектора к.е.н., Єгоров Ігор Юрійович, зав відділу інноваційної політки, економіки та 

організації високих технологій, д.е.н., проф. член-кореспондент НАН України, 

Яременко Олег Леонідович, провідний науковий співробітник відділу економічної 

теорії (з покладанням обов‘язків завідувача сектора інституційної економіки відділу 

економічної теорії), д.е.н., проф. 

1240- 1300 Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи  

1300- 1400 Обідня перерва  
1400- 1440 Зустріч 5 з представниками Ради 

молодих вчених 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 

Голова ради молодих вчених – науковий співробітник сектора прогнозування 

розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та 

кон’юнктури ринків к.е.н. Юхимець Роман Сергійович.  

Представники самоврядування – науковий співробітник відділу грошово-кредитних 

відносин к.е.н. Шаповал Юля Ігорівна, молодший науковий співробітник відділу 

грошово-кредитних відносин к.е.н. Шпанель-Юхта Олексій Ігорович 
1440–1500 Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

1500-1600 Зустріч 6 із стейкхолдерами 

(роботодавцями, представниками 

академічної спільноти) у режимі відео 

конференції 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 
Представники академічної спільноти, роботодавців, що залучені до здійснення 

реалізації ОНП та процедур внутрішнього забезпечення якості (до 7 осіб). 

д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» Савчук Наталія Володимирівна, 

директор Інституту системних статистичних досліджень д.е.н., професор, член-

кореспондент НАН України Манцуров Ігор Германович,  

зав.відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу 

Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., професор, академік НАН 

України Вишневський Валентин Павлович,  

професор кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н. Аржевітін Станіслав Михайлович,  

експерт з місцевого економічного розвитку Асоціації міст України к.е.н. 

Серебрянська Діна Миколаївна,  

завідувач кафедри фінансів Національного університету кораблебудування 

ім. адмірала Макарова д.е.н., доц. Рогов Георгій Костянтинович,  

професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор 

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000257


Майорова Тетяна Володимирівна 
1600-1620 Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

1620 - 1700 Відкрита зустріч Члени експертної групи 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та представників 

адміністрації)  
1700–1730 Підведення підсумків відкритої зустрічі 

та першого дня роботи 

Члени експертної групи  

День 2 – (28.10.2021 р.) 

0900–1000 
Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується 

під час реалізації ОНП (он-лайн 

відеозвіт, фотозвіт, документальний 

звіт або відеотрансляція) 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 

Гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Зимовець Владислав 

Вікторович. 
Відповідальні особи:  

заст. директора з загальних питань Шулипа Світлана Володимирівна,  

зав. бібліотеки Дуднікова Людмила Миколаївна 

1000–1030 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи  

1030–1110 
Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом (відеоконференція) 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович 
Науковий співробітник навчально-методичного відділу Станіславська Ірина 

Миколаївна,  

нач. відділу кадрів Скрипка Людмила Григорівна 

1110–1140 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи  

1140-1240 Зустріч 8 із представниками 

допоміжних (сервісних) структурних 

підрозділів у режимі відео конференції 
 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 

Представники ДУ ІЕП НАН України, відповідальні окремі напрямки роботи: 

академічна доброчесність та виявлення плагіату за допомогою спеціального 

програмного забезпечення – Бажал Ірина Іванівна, нач.відділу науково-технічної  

інформації; Дуднікова Людмила Миколаївна, зав. бібліотеки;  

академічна мобільність та неформальна освіта – Бублик Євген Олександрович – 

пров.н.с. відділу грошово-кредитних відносин д.е.н., ст.н.с.; Шаповал Юля Ігорівна – 

н.с. відділу грошово-кредитних відносин к.е.н.; 

приймальна комісія – Станіславська Ірина Миколаївна, науковий співробітник 

навчально-методичного відділу; 

представник профспілкової організації – Скрипка Людмила Григорівна, нач. відділу 



кадрів. 

1240–1300 Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

1300–1400 Обідня перерва  

1400–1440 Зустріч 9 з науковими керівниками у 

режимі відео конференції 

Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 

Наукові керівники здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП 

«Фінанси, банківська справа та страхування»: 

зав. кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., проф. Терещенко Олег 

Олександрович,  

пров.н.с. відділу грошово-кредитних відносин ДУ ІЕП НАН України к.е.н., ст.н.с. Брус 

Світлана Іванівна,  

зав. сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ ІЕП НАН України д.е.н., проф. 

Борзенко Олена Олександрівна 
1440–1500 Підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи  

1500–1530 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи  

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 
1530–1600 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи  

1600–1630 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи  
1630–1700 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи: Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович. 
Представники керівництва ДУ ІЕП НАН України:  

заст. директора з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, д.е.н. Кораблін 

Сергій Олександрович.  

Гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Зимовець Владислав 

Вікторович.  

Зав. відділу грошово-кредитних відносин д.е.н., проф. Шелудько Наталія 

Михайлівна 
1700–1720 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи  
1720–1800 Робота з документами. Підведення 

підсумків другого дня 

Члени експертної групи  

День 3 – (29.10.2021 р.) 

0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи Слатвінська Марина Олександрівна,  

Дацій Олександр Іванович, Літвіненко Артем Вікторович 
 


