
     Центр вдосконалення освітніх траєкторій було створено у 2020 році.  
Основними завданнями Центру є: 

1. Організація, координація і реалізація: 
a) освітніх та тренінгових програм (індивідуальних та корпоративних) навчання або 

підвищення кваліфікації працівників фінансово-кредитної сфери; 
b) сертифікаційних програм індивідуальної освітньої траєкторії за результатами 

засвоєння блоків навчальних дисциплін Каразінського університету за різними 
формами навчання (денною, дистанційною тощо); 

c) освітніх продуктів у сфері фінансів (ефективного управління фінансами, інвестування, 
новітніх фінансових технологій тощо) для забезпечення доступу населення 
найвіддаленіших куточків Харківського регіону до якісної фінансової освіти і 
виховання, навчання та перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, працівників державних установ, служби зайнятості, соціальних служб та 
пенсійних фондів, підготовки незалежних фінансових радників та волонтерів; 

d) ворк-шопів щодо сучасної структури та системи учасників ринку фінансових послуг, 
тренінги із напрацювання навичок користування сучасними фінансовими 
продуктами та фінансовими інструментами, тренінги щодо визначення надійних 
операторів ринку фінансових послуг та уникнення шахрайства, інших тренінги із 
управління ресурсами та інвестиційної діяльності; 

e) нових освітніх (тренінгових) продуктів та програм менторської підтримки на основі 
моніторингу сучасних потреб економіки та розвитку перспективних галузей для 
створення на базі Каразінського університету підприємницьких екосистем для 
розвитку Харківської області; 

f) продуктів у сфері фасилітації, фандрайзингу тощо; 
2. Розробка тренінгових програм (шкіл) на замовлення (корпоративних програм); 
3. Забезпечення функціонування освітнього онлайн сервісу для реалізації навчальних та 

просвітницьких проектів за напрямами розвитку фінансової культури. 
 

Основними функціями Центру є: 
1. Постійний моніторинг сучасних потреб економіки у освітніх продуктах, розвитку 

перспективних галузей, запиту замовників та інші маркетингові дослідження (у тому 
числі із залученням з інших структурних підрозділів) для формування пропозицій щодо 
лінійки продуктів Центру; 

2. Організація освітнього та тренінгового процесу навчання, підвищення кваліфікації та 
менторінгу на сучасному педагогічному, науково-методичному та технічному рівні; 

3. Встановлення прямих ділових зв'язків із фінансово-кредитними установами, органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють контрольні / 
моніторингові функції щодо рівня кваліфікації фахівців відповідних напрямків 
діяльності, бізнес-асоціаціями, громадськими організаціями, ОТГ, замовниками 
корпоративних програм та ін.; Залучення провідних фахівців Каразінського університету, 
фінансово-кредитних установ, зарубіжних спеціалістів, викладачів інших закладів освіти 
до участі у розробці продуктів / послуг Центру та навчальному / тренінговому процесі. 

 


