
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 27279 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 919

Повна назва ЗВО Криворізький національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 37664469

ПІБ керівника ЗВО Ступнік Микола Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

knu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/919

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 27279

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами (ЕОУП)

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

1. Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку 
(ФСГІР). 2. Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та 
адміністрування (ООПУА). 3. Кафедра іноземних мов (ІМ)

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 211758

ПІБ гаранта ОП Шахно Альона Юріївна

Посада гаранта ОП зав. кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

shakhno@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-424-50-62

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-569-06-69
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти (далі ОПП) започаткована з 2017 р. ОПП 2017–2018 н.р. було розроблено, враховуючи вимоги 
Національної рамки кваліфікацій, а після затвердження та введення в дію Міністерством освіти і науки України 
стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (від 10.07.2019р. №961), її оновлено та 
приведено у відповідність до нього (протокол вченої ради №7 від 14.05.2020р.). 
У 2019–2020 н. р. було випущено перший набір  здобувачів вищої освіти за ОПП «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» кількістю 14 осіб; у 2020–2021 н. р. – 4 здобувачі. Контингент здобувачів за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти формується з числа випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
та працівників підприємств, організацій та установ, охочих отримати підготовку за даною ОПП. 
Актуальність розвитку та удосконалення ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та її освітнього значення обумовлені змінами сучасної 
економічної реальності, необхідністю комплексного підходу до її аналізу та адекватного обґрунтування бізнес-
рішень. Загальний обсяг ОПП – 90 кредитів ЄКТС. Нормативний термін навчання визначається освітньо-
професійною програмою зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та навчальним 
планом і складає 1 рік 4 місяці. 
Університет функціонує в найпотужнішому промисловому центрі України. У його складі: один із найбільших у світі 
металургійних комплексів – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», гірничо-збагачувальні комбінати (ПрАТ 
«Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», АТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК»), шахти, значна 
кількість підприємницьких структур малого та середнього бізнесу. Для забезпечення економічного розвитку регіону 
необхідно розширити напрями підприємницької діяльності завдяки підготовці висококваліфікованих фахівців з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Це сприятиме розвитку конкуренції та значно удосконалить і 
диверсифікує ринкову структуру регіону, відповідно до «Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 
2027 року» (https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/rozvitok-regionu/strategiya-rozvitku/proekt-strategiyi-rozvitku-
dnipropetrovskoyi-oblasti-na-period-do-2027-roku ) та «Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 
2025 року» (https://kr.gov.ua/ua/st/pg/100415583959267_s/ ). У зв'язку з цим розвиток підприємницької діяльності у 
регіоні передбачає наявність фахівців у цій галузі. Враховуючи кадрові потреби з напряму підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності було розроблено ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 6 2 4 0 0

2 курс 2020 - 2021 1 1 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 29175 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 27279 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
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 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

125342 94726

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 14178 12164

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_076_2021 м.pdf VIrXVtK1j4cWV1pEnhAqGx87AEJDrukzeyJCZObqV84=

Навчальний план за ОП ЗПТБ-21м..pdf Z/obsc9glvqk6eRKMpEyK9Mv4ulESHK74WTGLcKhJ18=

Навчальний план за ОП ПТБ-21м..pdf ANP4QFjJcmHK4E0SNuUbmpjLWA6I1zlFGaGoygFr3VY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Сільпо-Фуд.pdf tSRAVZX6GtmOl8gCEuUTgV7gZU9c5bVGfX6YhFpa2Qk
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Львівська_політехніка.pdf vFGQ0ANU6hHw5+4jEjNSG0Favp1D5qPcLQdrHp3spKY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Тернопільськ.ім. Івана Пулюя..pdf Ld+hRg6BsR9EJIDwSO7DacBVtSdH88vMSVqTLSNm/
Mg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

АТ Кривбасзалізрудком..pdf jPp2yfwd5ur2xR0wik9Y+T0we1EDQOzOXsfqk5aYwKc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Агрофірма Дніпрянка..pdf FNd4MuLMMnavYq6zcICF4RnHT8mlVUiaDPUZdHz08
5A=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підготовка висококваліфікованих професіоналів у 
галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, яка орієнтована на формування теоретичних і практичних 
знань, успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю, організацію та ведення підприємницької 
справи, власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, здійснення операцій на біржах та підготовку здобувачів 
для подальшого навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.
Особливість ОПП полягає в тому, що вона дозволяє здобувачам опанувати теоретичні знання, практичні навички й 
необхідні компетентності та виконувати професійну роботу в підрозділах різних бізнес-структур у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Цьому сприяє сучасна науково-методична база Криворізького 
національного університету (КНУ), потужна виробнича база та практичний досвід промислових підприємств 
гірничо-металургійного комплексу Криворізького регіону, специфіка діяльності суб’єктів господарювання малого та 
середнього бізнесу.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місією КНУ є підготовка конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, 
інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та ефективного використання 
науково-педагогічного й наукового потенціалу; розвиток і модернізація навчально-матеріальної та науково-
дослідної бази; поступове впровадження європейських і світових стандартів якості освіти; надання високоякісних 
освітніх послуг і реалізація інноваційних наукових досліджень відповідно до потреб економіки та вимог 
зацікавлених сторін; поширення наукових знань, культурно-просвітницької діяльності; збереження та 
примноження кращих традицій університетської освіти. Університет реалізує свою місію шляхом утвердження КНУ 
як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру з розвиненими рівнями інтелектуального 
потенціалу, конкурентоспроможності, сучасної інфраструктури та системи управління 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf).
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Цілі ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідають суспільній місії закладу та економічній 
доцільності підготовки майбутніх кадрів для економіки країни і промислового регіону Кривбасу.
У перспективах подальшого розвитку КНУ – удосконалення ОПП шляхом упровадження дуальної освіти, 
формування науково-дослідних центрів безпосередньо на виробництві, більш активне залучення до розробки ОПП 
роботодавців, подальше розширення принципів студентоцентрованого підходу в освітній діяльності тощо.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

До формулювання цілей та визначення програмних результатів ОПП залучались здобувачі вищої освіти та 
випускники. З метою удосконалення ОПП у рамках спільних зустрічей та проведених анкетувань були виявлені та 
враховані пропозиції включити до ОПП навчальні дисципліни, які допоможуть підсилити програмні результати, 
пов’язані з лідерством, кар’єрним зростанням тощо. Як результат, у навчальний план було введено дисципліни 
«Іноземна мова для кар’єри та бізнесу», «Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі», «Міжнародна економічна 
інтеграція», що формують необхідні компетентності та програмні результати. Можливість такого вибору є основою 
для формування індивідуального навчального плану здобувачів ОПП.

- роботодавці

У процесі узгодження ОПП представники роботодавців від ПАТ «Кривбасзалізрудком», АТ «Південний ГЗК», АТ 
КМ «Приватбанк», ТОВ «Дніпрянка», КМ «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг», КМ «Міський Тролейбус», АТ 
«Українська залізниця» «Вагонне депо Мудрьона», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «Салон спецодягу Валентина» 
погодилися із пропозицією випускників ввести до ОПП дисципліни , пов’язані із більш досконалим вивченням 
іноземної мови, що сприятиме можливості здійснювати підприємницьку, торговельну чи біржову діяльність не 
тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. При формуванні ОПП було враховано низьку інших 
пропозицій роботодавців. Наприклад, пропозиція ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» реалізована шляхом введенням освітньої 
компоненти «Управлінські комп’ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації суб’єктів підприємництва»

- академічна спільнота

Кафедра має наукові зв’язки з академічною спільнотою, яка була залучена до формулювання цілей та визначення 
програмних результатів ОПП (Національний університет «Львівська політехніка»; Тернопільський національний 
технічний університет ім. І. Пулюя; Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського; Донецький 
національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Приватний ВНЗ «Інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів», Білоцерківський національний аграрний університет, Державний 
університет економіки і технологій, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара). Отримані рецензії від 
академічної спільноти сприяють внесенню раціональних змін при  формуванні ОПП «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність».

- інші стейкхолдери

Під час проведення спільних заходів з міськими та районними в місті органами державної влади (Виконком 
Криворізької міської ради, Інститут розвитку міста Кривого Рогу, Металургійна районна рада тощо) були виявлені 
їхні інтереси, отримані пропозиції щодо посилення програмних результатів ОПП та розвитку навичок soft skills, а 
саме творчої самореалізації, ініціативності, самостійності у соціальних та виробничих ситуаціях 
(http://www.knu.edu.ua/novini/brendinh-idei-molodi-dlya-mista).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Для виявлення сучасних тенденцій розвитку спеціальності на ринку праці здійснюється аналіз працевлаштування 
випускників та виявлено, що 89% їх працюють за своєю спеціальністю 
(https://eoup.knu.edu.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/g
raduates), змогли швидко адаптуватися до реальних умов конкурентного середовища. 11% продовжували навчання з 
підвищення свого професійного рівня за кордоном у рамках програми «Double-degree diploma program» 
(http://doir.knu.edu.ua/sacwcff/). Згідно з прогнозами Державної служби статистики України наявні вакансії за 
основними видами діяльності, у т.ч. промисловості, що дає можливість усім бажаючим випускникам 
працевлаштуватися (http://www.ukrstat.gov.ua/). 
В цілях та програмних результатах ОПП враховані перспективні тенденції розвитку спеціальності, що надасть змогу 
майбутнім фахівцям професійно й творчо реалізувати себе на ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Перспективи соціально-економічного розвитку підвищують вимоги до регіональних закладів вищої освіти загалом і 
до фахівців спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зокрема. 
Зважаючи на те, що на Дніпропетровщині виробляється майже п’ята частина (17,3%) усієї реалізованої промислової 
продукції України. Найбільша частка промислової продукції області реалізована підприємствами гірничо-
металургійного комплексу (майже 65%) https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/dnipropetrovshina/pasport-oblasti, 
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https://oblrada.dp.gov.ua/region-programmes/, https://kr.gov.ua/ua/st/pg/100415583959267_s/), З цим пов’язана і 
супутня соціально-економічна інфраструктура. Тому галузевий і регіональний контекст є визначальним факторами 
розроблення ОПП.
Під час формулювання цілей і програмних результатів враховано: вимоги щодо ключових компетентностей 
фахівця, які висувають стейкхолдери-роботодавці; проблематику управління підприємницькою, торговельною та 
біржовою діяльністю в контексті діяльності підприємств ГМК з метою формування якісних освітніх компонент ОПП.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

На розширених засідання кафедри було розглянуто аналогічні ОПП інших ЗВО України: Київського національного 
економічного університету ім. В. Гетьмана (https://kneu.edu.ua/ua/plicants/magistr/19_0118/); Тернопільського 
національного технічного університету ім. Івана Пулюя (https://kaf-ef.tntu.edu.ua/osvitni-programy-kafedry-za-
specialnistyu-076-pidpryyemnyctvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist); Кременчуцького національного університету ім. М. 
Остроградського (http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/opp_magistr_076_pidpryyemnyctvo_2018.pdf); 
Полтавської державної аграрної академії (https://www.pdaa.edu.ua/content/zmist-pidgotovky-zvo-za-osvitnim-
stupenem-magistr-zi-specialnosti-pidpryyemnyctvo-3); Харківського національного економічного університету ім. 
Семена Кузнеця (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/OPP-076-Pidpryyemnytstvo-torgivlya-ta-
birzhova-diyalnist-Magystr-2020.pdf) тощо та матеріали європейських закладів, що знаходяться у вільному доступі, та 
партнерів КНУ, а саме Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини (http://economics.gsu.by/), 
Riga Technical University (https://fsd.rtu.lv/masters-studies/economics-masters/) тощо 
(http://doir.knu.edu.ua/міжнарожна-діяльність/партнери-університету ).
На основі аналізу відмінностей та подібностей розглянутих матеріалів було скориговано цілі й програмні результати 
ОПП, які збережуть і розвинуть її національну самобутність, галузеву направленість, дадуть можливість здобувачам 
у майбутньому бути конкурентоспроможними на регіональному ринку праці.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Опанування теоретичного та практичного матеріалу обов’язкових освітніх компонент, включених в ОПП, 
дозволяють опанувати програмні компетентності та досягти програмних результатів навчання визначених 
Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування»,  спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». (https://eoup.knu.edu.ua/).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,  
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» затверджено та введено в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 961 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-magistr.pdf).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Формування ОК освітньо-професійної програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» зорієнтовано на пріоритетні наукові дослідження в галузі управління та адміністрування, враховує 
специфіку її роботи, базується на проектних та апробованих практичних результатах із урахуванням стану розвитку 
інновацій та перспектив їх використання й упровадження тощо.
Зміст освітніх компонентів ОПП відповідає предметній області спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 
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діяльність» та розкриває можливості здобувачам в організації власного бізнесу, оволодінні теоретичними знаннями 
та практичними навичками для успішного ведення підприємницької, торговельної та біржової діяльності у різних 
сферах міжнародної, національної та регіональної економіки, у тому числі у діяльності суб’єктів ГМК. 
Теоретичний зміст предметної області розкривається під час викладання обов’язкових освітніх компонентів ОПП та 
доповнюється за рахунок вибору та опанування здобувачами вибіркових компонентів.
Опанування освітніх компонентів ОПП надає здобувачу вищої освіти змогу швидко орієнтуватися та адаптуватися в 
різних сферах, володіти теоретичними знаннями та практичними навичками, що необхідні для успішного 
функціонування суб’єктів господарювання.
Гнучке використання різноманітних педагогічних методів, стимулювання самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти, створення корпоративної культури в університеті, застосування в освітньому процесі індивідуальної 
траєкторії навчання дає змогу реалізувати студентоцентрований підхід до навчання здобувачів вищої освіти другого 
рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Взаємопов’язаність освітніх компонентів освітньо-професійної програми з програмними результатами окремих 
дисциплін відображено в структурно-логічній схемі підготовки здобувачів, що є складовою ОПП.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Здобувачі вищої освіти мають можливість і реально формують індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується 
через індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у відповідності з Положенням про організацію 
освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf ), Положенням про порядок навчання 
студентів за індивідуальним графіком у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), Положенням про 
формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) 
та Тимчасовим положенням про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентами КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/ files/2/3/37.pdf). На сайті університету (http://www.knu.edu.ua/) міститься Банк 
вибіркових дисциплін з анотаціями, з якого можуть обиратися дисципліни. Для опанування дисциплін вільного 
вибору здобувачі різних факультетів можуть бути об’єднані в один потік.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (наказ №50 від 05.02.2020р., 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) вибіркова частина ОПП є обов’язковою складовою навчального 
плану.
Вибіркові компоненти ОПП зорієнтовані на задоволення освітніх і культурних потреб здобувачів вищої освіти, а 
також додаткову фундаментальну, природно-наукову, мовну, загальноекономічну, професійно-практичну, 
спеціальну підготовку з урахуванням вимог роботодавців, особливостей наукових шкіл тощо. 
Електронне освітнє середовище «АСУ ЗВО» КНУ (http://asu.knu.edu.ua/) та наявність власних електронних 
кабінетів дає змогу здобувачам здійснювати особистий вибір освітніх компонентів та формувати індивідуальний 
навчальний план відповідно до Положення про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) від 06.02.2020 р., наказ №50.
Перелік вибіркових компонентів оновлюються відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у КНУ. 
Інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові компоненти здійснюється під час презентацій, консультацій, 
які надаються викладачами ОК, та шляхом ознайомлення з анотаціями ОК.
Банк вибіркових дисциплін розміщено на сайті університету (http://www.knu.edu.ua/). Робочі плани з обраними 
вибірковими освітніми компонентами у вільному доступі в освітньому середовищі «АСУ ЗВО» КНУ 
(http://asu.knu.edu.ua/workplan/speciality)

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка є обов’язковою складовою ОПП та передбачає поглиблення та закріплення здобувачами 
вищої освіти теоретичних знань, практичних навичок, необхідних для роботи в умовах  реальної економіки.
Набуття компетентностей забезпечується проходженням переддипломної практики на базі конкретного суб’єкту 
господарювання з метою вдосконалення знань та практичних навичок, збору інформації для виконання 
кваліфікаційної роботи. Здобувач обирає місце практики серед підприємств, організацій чи установ, з якими має 
договір університет, або суб’єкт господарювання. який він обирає особисто.
Практичний модуль складає 6 кредитів (6,67% від загального обсягу кредитів). Зміст практики обумовлюється 
програмою практики, цілі та завдання якої оновлюються відповідно до тенденцій розвитку сфери професійної 
діяльності й обумовлені обраною проблемою дослідження при виконанні кваліфікаційної роботи.
При проходженні переддипломної практики здобувачі завершують забезпечення усіх загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей, визначених Стандартом вищої рсвіти та формування сукупності програмних 
результатів.
Додатковими видами практичної підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем є: участь у 
конференціях; участь у фахових семінарах; написання та опублікування наукових статей щодо обраної проблеми 
дослідження.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє забезпечити набуття 
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здобувачами соціальних навичок завдяки освоєнню обов’язкових ОК., які формують відповідні компетентності: 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, визначеність і 
наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків та відповідні програмні результати. В ОПП 2021 р. 
додатково введено програмні результати (ПР13, ПР14), здобуття яких необхідне для успішної реалізації 
підприємницьких проєктів, побудови кар’єри, презентації майбутнього фахівця як творчої особистості.
Для підсилення навичок soft skills як інструменту особистісного розвитку  в ОПП 2021 р. додано ОК «Розвиток 
особистісного потенціалу в бізнесі», «Іноземна мова для кар’єри та бізнесу» та ВК «Лідерство та професійна 
успішність», «Наукове спілкування іноземною мовою».
В освітньому процесі застосовуються форми та методи навчання, що сприяють набуттю описаних навичок, а саме: 
дискусії, ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, а також участь здобувачів у науково-практичних конференціях.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт на сьогодні відсутній, але освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» орієнтована на набуття компетентностей, які є основою кваліфікації професій, зазначених у 
Постанові Кабінету Міністрів України від 25.06.2020р. №1341 «Про Затвердження Національної рамки 
кваліфікацій» (https://www.kmu.gov.ua/npas/244824068); Національному класифікаторі України: «Класифікація 
видів економічної діяльності» ДК009:2010 (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61334); Національному 
класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК003:2010ДК 003:2010 (http://www.dk003.com).

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Кількість кредитів ЄКТС, які відводяться на кожну ОК, встановлюються гарантом ОПП у відповідності зі змістом й 
обсягом компетентностей, необхідних здобувачам вищої освіти для досягнення очікуваних програмних результатів 
навчання, Положенням про організацію освітнього процесу КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf ), 
Рекомендації щодо розроблення навчально-методичного забезпечення дисциплін у Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf ). Кредити розподіляються на всі освітні компоненти 
ОПП (навчальні дисципліни, переддипломну практику, виконання та публічний захист кваліфікаційної роботи) і 
відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожної компоненти. У робочих програмах навчальних 
дисциплін здійснено розподіл годин за видами робіт (лекцій, практичних занять, курсової і самостійної роботи) та 
формами навчання (очної (денної) та заочної) для опанування змісту окремих складових змісту тематичної 
структури залежно від важливості та обсягу інформації, що забезпечує можливість здобуття компетентностей та 
формування ПР.
Графік навчального процесу та розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами 
навчання (http://asu.knu.edu.ua/).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за дуальною формою освіти не здійснюється. Але практика освіти 
за даною формою в університеті запроваджена на інших спеціальностях.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyom; http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-mahistr

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного випробовування, програму 
якого розробляє кафедра економіки, організації та управління підприємствами (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-
do-vstupu-za-stupenem-mahistr) та переглядає щорічно з урахуванням особливостей ОПП, а також за результатами 
вступного випробування з іноземної мови (ЄВІ), що розміщений на веб-сайті Українського центру оцінювання 
якості освіти (https://testportal.gov.ua/yevi-inozemna-yefvv-pravo/ ).
Наявні вимоги до вступників є досить дієвим та вмотивованим способом формування зацікавленого у навчанні 
контингенту здобувачів вищої освіти за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, одержаних в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про порядок переведення, 
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відрахування та поновлення студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf), Положенням про академічну 
мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf).
Особа, яка здійснює вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти на ОПП Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність та надала диплом, виданий іноземним закладом освіти, допускається до вступних випробувань 
нарівні з іншими. Процедура визнання іноземного документа про освіту й академічної довідки здійснюється 
компетентним органом до початку другого семестру першого року навчання.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

На освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» досі не було запитів для застосування відповідної практики.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Якщо здобувач має досвід практичної роботи або інший досвід навчання, що належить до окремого курсу, то це 
може бути враховано. Питання визнання результатів навчання, одержаних у неформальній освіті регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положенням про порядок визнання у КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf).
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, розповсюджується лише на обов’язкові 
компоненти ОПП, оскільки здобувач може вільно обрати вибіркові компоненти із запропонованого переліку.
Університет може визнати результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з 
конкретної ОПП. Здобувач вищої освіти після завершення такого навчання звертається із заявою про визнання його 
результатів до ректора. Для визнання результатів навчання у неформальній освіті створюється розпорядженням 
декана предметна комісія (декан факультету; гарант ОПП, на якій навчається здобувач; науково-педагогічні 
працівники, які викладають дисципліни запропоновані до перезарахування). За підсумками оцінювання формується 
протокол, що містить висновок про зарахування чи незарахування відповідної дисципліни.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» досі не було 
запитів для застосування відповідних правил.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня здійснюється за денною і заочною формою навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf),
Організація навчального процесу за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється через 
види навчальних занять (лекцію, практичне заняття, консультацію). Освітній процес в університеті здійснюється за 
такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка та контрольні заходи.
В умовах карантинних заходів, встановлених урядом України у зв’язку з COVID-19, на базі Google Classroom та Google 
Meet забезпечується проведення навчання з елементами дистанційного .
При викладанні використовуються методи навчання, які сприяють досягненню заявлених в ОПП цілей та 
програмних результатів, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи 
(табл.3).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Для викладачів здобувач являється повноправним суб’єктом освітніх відносин з власними унікальними інтересами, 
потребами, досвідом, спроможний бути автономним і відповідальним учасником освітнього процесу, що є 
парадигмою студентоцентрованого підходу.
З метою забезпечення студентоцентрованого підходу у рамках ОПП прийнято Положення про формування 
здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf), реалізація 
якого дає можливість розвивати аналітичні здібності та навички роботи в команді, розвивати критичне мислення, 
здійснювати вільний вибір освітніх компонент, висловлюватися про форми та методи навчання і викладання на 
сайті кафедри, на засіданнях кафедри, на радах факультету, під час анкетувань, а також вносити пропозиції щодо 
поправок в організацію освітнього процесу.
З урахуванням пропозицій здобувачів заняття проводяться iз використанням сучасних інтерактивних технологій 
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навчання.
За результатами анкетування, проведеного у лютому-березні 2021 року, відмічено, достатньо високий рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і якістю викладання.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи як передумови розвитку людського мислення через критичне ставлення до 
усталених наукових та суспільних догм відображено в Статуті КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), 
Кодексі честі викладача КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) та Кодексі честі студента КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf).
Обрані методи навчання і викладання на ОПП забезпечують можливість здобувачам вільно обирати теми для 
досліджень (у тому числі соціально, політично або етично дискусійні), місця проходження практики, дисципліни 
вільного вибору тощо. Пропозиції здобувачів виявляються в процесі анкетування 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya), що спонукає 
викладачів творчо наповнювати зміст та вносити зміни до робочих програм навчальних дисциплін, а гаранта – до 
ОПП.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Доступ до інформаційних ресурсів, необхідних здобувачам КНУ, є вільним  (http://www.knu.edu.ua). Інформація 
щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку й критеріїв оцінювання в межах освітніх 
компонентів надається учасникам освітнього процесу в основному документі навчально-методичного забезпечення 
дисциплін, передбаченим освітнім законодавством – робочій програмі навчальної дисципліни. Відповідно до 
Положення про акредитацію освітніх програм в КНУ також прийнята форма подання інформації про освітні 
компоненти – силабус. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Серед інших документів та форм навчально-методичного забезпечення дисципліни, виходячи з необхідності 
максимально повного надання здобувачам всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення 
дисципліни, є конспекти лекцій, методичні вказівки та рекомендації, індивідуальні завдання, комп'ютерні 
презентації, ілюстративні матеріали, наукова, навчальна та методична література, а також на електронні ресурси та 
інші джерела інформації, зокрема іноземні та міжнародні, які знаходяться у вільному доступі. У вкладці «Освітній 
портал» (http://mlib.knu.edu.ua) розміщено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються 
здобувачам вищої освіти.
Здобувачам ця інформація надається на початку навчальних семестрів під час зустрічей з деканом, гарантом ОПП, 
на вступних лекціях та деталізується у процесі подальшого навчання.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» у КНУ здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» залучаються під час освітнього процесу до науково-
дослідних робіт на кафедрі.
Результати спільних наукових досліджень здобувачів та їх керівників публікуються у фахових виданнях, збірниках 
наукових праць і матеріалах конференцій, зокрема в матеріалах щорічної міжнародної науково-технічної 
конференції «Розвиток промисловості та суспільства», що проводиться на базі КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-tehnichni-konferencii-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva) та щорічної 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні 
аспекти розвитку промисловості та суспільства» на базі кафедри економіки, організації та управління 
підприємствами (https://drive.google.com/file/d/1AgZcPF4x3PLq7VPXsMOX6qkXHcy_A9oT/view).
На кафедрі здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів приймають участь в ініціативній науково-дослідній 
роботі «Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу людиноцентричної моделі економіки» (держреєстрація 
№0119U002042). 
Для поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань з фахових дисциплін, одержання студентами 
практичних навичок в сфері підприємництва, оволодіння методологією проведення наукових досліджень та 
елементами наукового пошуку в ОПП є освітня компонента «Методологія та організація наукових досліджень».
З метою організації науково-дослідної роботи здобувачів, прищеплення їм інтересу до науки, створення умов для 
їхньої академічної свободи на кафедрі функціонує науковий гурток «ЕКОСТАРТ» як добровільне об’єднання 
викладачів та здобувачів, зацікавлених у поглибленому вивченні освітніх компонент ОПП та розвитку навичок 
професійної та наукової діяльності. Керівниками гуртка є к.е.н. Астаф’єва К.О. та д.е.н. Турило А.А. 
Результати науково-дослідницької роботи публікуються у формі статей у наукових збірниках, знаходять своє 
продовження у студентських наукових роботах, кваліфікаційних випускних роботах. Зокрема, у 2021 році на 
Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт  зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» робота Омельченко Д.С. нагороджена дипломом ІІІ ступеня МОН України (керівник: доц. Бондарчук 
О.М.), робота Гусак А.С. – грамотою «За формування цілісної концепції досліджуваної проблеми» (керівник – доц. 
Пасічник Н.В.), робота Міндьо М.М. – грамотою «За високий рівень висвітлення спеціалізації досліджувального 
об’єкта» (керівник – доц. Пасічник Н.В.), бізнес-проєкт Зими О.М. – дипломом виконкому Криворізької міської ради 
за перемогу у міському конкурсі підприємницької діяльності серед молоді «Бізнес-план» (керівник: доц. Астаф’єва 
К.О.).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Згідно з Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) гарантом ОПП і кафедрою здійснюється моніторинг  і періодичний 
перегляд освітніх програм (п.3.2, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) задля виявлення їхньої 
відповідності зазначеним цілям, науковим дослідженням, сучасним практикам у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, потребам здобувачів, освіти й суспільства.
Умовами ухвалення рішення щодо підготовки та видання нових або оновлення змістів освітніх компонентів 
навчального плану є застарілість інформації на момент ухвалення рішень про їх оновлення (наприклад, при зміні 
законодавчих та нормативно-правових актів, норм і ставок, мінімальних рівнів заробітної плати тощо); вимоги 
роботодавців стейкхолдерів; результати наукових досліджень; участь у наукових конференціях різних видів.
Оновлюючи зміст освітніх компонентів, гарант та група забезпечення ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» опиралися на пропозиції, виявлені у рамках спільних зустрічей з здобувачами та випускниками 
програми, та результати їх анкетування, що дало можливість підсилити цикл дисциплін професійної підготовки. У 
процесі узгодження ОПП з представниками роботодавців отримані від них пропозиції щодо необхідності детального 
вивчення специфіки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств ГМК, формування здатності 
та відповідальності в ухваленні рішень щодо розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем 
у професійній діяльності, знайшли відображення в програмних результатах навчання.
Наприклад, в освітній компоненті «Розвиток ососбистісного потенціалу в бізнесі» використовуються результати 
дисертації, інших науково-методичних розробок д.е.н. Шахно А.Ю. Удосконаленню викладання цієї дисципліни 
сприяє міжнародне стажування «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання. Компетентності 
і технології для формуванн успішної особистості та трансформації оточуючого світу».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація й академічна мобільність здійснюються згідно з нормативними вимогами положення про 
академічну мобільність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) та Стратегії інтернаціоналізації КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf).
Принципи положень реалізуються через стажування в навчальних закладах Болгарії, Польщі, участь у міжнародних 
конференціях (Польща, Англія, Болгарія, Литва, Франція).
Міжнародне співробітництво дозволяє встановити й розвинути міжнародні та міжвузівські зв’язки з закладами 
освіти, державними й недержавними організаціями країн ближнього та дальнього зарубіжжя, підвищити імідж 
працівників університету на національній та міжнародній арені, а також адаптуватися до європейських і світових 
стандартів зі збереженням кращих здобутків національної освіти.
Основою для міжнародного співробітництва є угоди між КНУ та його зарубіжними партнерами 
(http://doir.knu.edu.ua/міжнародна-діяльність/партнери-університету/), а також міжнародні проекти університету 
HETES.
Серед викладачів кафедри мають сертифікати рівня В2 з іноземної мови 6 осіб.
Університет має угоди з польськими закладами вищої освіти щодо реалізації програми подвійних дипломів «Double-
degree diploma program» (http://doir.knu.edu.ua/sacwcff/). 
Підвищують рівень професійної підготовки в межах галузі знань 07 «Управління та адміністрування» в Польщі 
випускники Бондаренко І.І. (Politechnika Lubelska) та Гусак А.С. (Policealna szkoła zawodowa Edicus).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів в межах навчальних дисциплін ОПП відповідають формам атестації, визначеним 
Стандартом вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Атестація 
здобувачів ОПП у КНУ здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи. Здобувачі 
вищої освіти упродовж навчання проходять атестації на кафедрі, де вони звітують про стан виконання завдань 
календарного плану виконання кваліфікаційної роботи. 
Форми контрольних заходів, обрані для оцінювання навчальних досягнень здобувачів, дозволяють перевірити 
досягнення ними програмних результатів навчання. 
Кожен викладач перед початком роботи над навчальною дисципліною ознайомлює здобувачів зі змістом, 
структурою, формами контролю та критеріями оцінювання. Практичний блок (практичні/семінарські та 
лабораторні заняття) оцінюється за участю у вивченні та обговоренні питань теми, за результатами практичних 
завдань, виконаних на заняттях, за виконанням індивідуальних, контрольно-модульних завдань та завдань 
самостійної роботи. 
За кожен вид роботи виставляється відповідна кількість балів. Накопичення балів здійснюється за допомогою 
бально-рейтингової системи.
Умовою допуску здобувачів до підсумкового семестрового контролю (екзамену) є мінімальна сума балів (25 балів), 
яку він повинен набрати під час виконання всіх видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної 
дисципліни.
Екзамени проводяться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, де передбачається комбінація з 
теоретичних питань, практичних та тестових завдань різних типів. Максимальна кількість балів за екзаменаційну 
роботу складає 50 балів.
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Заліки для здобувачів виставляються на основі накопичених балів за виконання всіх видів робіт, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни. Загальна сума накопичених упродовж семестру балів для зарахування 
залікового модуля складає від 50 балів до100 балів.
Курсова робота та переддипломна практика оцінюються за 100-бальною шкалою відповідно до критеріїв, 
розроблених кафедрою.
Підсумкова оцінка виставляється згідно з Положенням про порядок оцінювання знань студентів у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) та визначається за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і 
національною шкалою оцінок.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Контрольні заходи, їх форми та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюються 
згідно з Положення КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), ОПП та робочими програмами 
навчальних дисциплін. 
Контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий контроль. Їх суть полягає у виявленні компетентностей 
та оцінюванні програмних результатів навчання здобувачів. Контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних 
досягнень доводяться до здобувачів вищої освіти на першому аудиторному занятті та оприлюднені в силабусах.
Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять, система оцінювання рівня знань, виявлення 
рівня якості самостійної роботи здобувача, критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів при 
вивченні навчальних дисциплін, розподілення балів за темами та змістовими модулями, терміни проведення 
визначаються кафедрою.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача. Основними формами семестрового 
контролю є заліки, диференційовані заліки та екзамени, які повинні складатися в повній відповідності до 
навчального плану і в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни.
Рішення про вибір форм контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану групою 
забезпечення ОПП.
Прозорість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується 
детальним їх описуванням у відповідних навчально-методичних матеріалах.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Освітнє середовище «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) містить інформацію про форми контрольних заходів, 
проміжну атестацію та критерії оцінювання, розроблену керівниками дисциплін, погоджену з гарантом та доведену 
до відома здобувачів під час вступних лекцій й упродовж семестру.
Графік навчального процесу розміщено на сайті університету (http://www.knu.edu.ua/).  Розклад занять з 
навчальних дисциплін і контрольних заходів складаються диспетчерською службою навчально-методичного відділу 
та доводяться до відома здобувачів вищої освіти до початку навчальних занять (http://asu.knu.edu.ua/).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форма атестації здобувачів вищої освіти повністю відповідає вимогам Стандарту вищої освіти здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і 
науки України від 10.07.2019, № 961. Вона проводиться у вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи та 
завершується врученням диплома встановленого зразка про присудження здобувачеві ступеня вищої освіти 
«магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, у 
складі якої обов'язково є представники роботодавців підприємств Криворізького регіону.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

- Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положеннями, розміщеними на сайті університету у 
вільному доступі:
- про організацію освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf),
- про порядок оцінювання знань студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf),
- про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf),
- про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf ),
- про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf ),
- про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Сторінка 12



Об'єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується чіткою регламентацією дій 
суб'єктів освітнього процесу, рівними умовами для здобувачів (тривалість контрольного заходу, зміст та кількість 
завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритою інформацією про ці умови, єдиними критеріями 
оцінки.
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регулюється відповідним положеннями КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf, 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf), згідно з якими 
прозорість, неупередженість оцінювання досягнень здобувачів є одним із принципів забезпечення якості освітнього 
процесу. Згідно з документами викладачі проводять екзамен тільки за білетами, які затверджує завідувач кафедри; 
дотримуються норм педагогічної етики, моралі, академічної доброчесності, поважають гідність і права всіх 
учасників освітнього процесу у КНУ; уникають необ’єктивного оцінювання – свідомого завищення/заниження 
оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, академічного хабарництва, приватного майнового чи 
немайнового інтересу під час здійснення контрольних заходів.
Випадків застосування процедур врегулювання конфліктів інтересів на ОПП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється Положеннями КНУ про організацію освітнього 
процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), про порядок запобігання та врегулювання потенційного й 
реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf, 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf).
Здобувачам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається 
не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан 
факультету, про що видається відповідне розпорядження. Підставою для розпорядження є доповідна записка 
завідувача відповідної кафедри.
За поданням декана факультету здобувачів, які мають академічну заборгованість, відраховують з КНУ за 
невиконання індивідуального навчального плану, якщо вони мають академічну заборгованість із трьох або більше 
дисциплін, не ліквідували академічну заборгованість у встановлені терміни, не виконали програму практики або 
одержали незадовільну оцінку під час захисту звіту. 
Перескладання контрольних заходів з метою підвищення оцінки не допускається. Незадовільні оцінки до 
індивідуального навчального плану здобувача не вносяться.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Урегулювання процедур та порядок оскарження здобувачами вищої освіти результатів контрольних заходів 
відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем вищої освіти щодо об'єктивності оцінювання 
розпорядженням декана факультету за погодженням кафедри створюється комісія з трьох викладачів зазначеної 
спеціальності для прийняття заліку чи екзамену в цього здобувача.
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності на ОПП випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів серед здобувачів вищої освіти не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

У КНУ реалізуються відповідні політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності всіма 
учасниками освітнього процесу.
Статут КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) визначає обов’язки учасників освітнього процесу: 
дотримуватися норм наукової етики та академічної доброчесності; не допускати плагіату, некоректного цитування, 
порушень авторських прав та прав інтелектуальної власності
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) закріплює заходи й систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти
Центр забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) КНУ формує політику, стандарти та процедури академічної 
доброчесності відповідно до Положень КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf, 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf ), визначає принципи академічної доброчесності, керування щодо її 
дотримання, процедуру проходження та встановлення фактів академічного плагіату, відповідальність за порушення 
академічної доброчесності та профілактичні заходи щодо запобігання академічному плагіату.
Кодекси честі викладача та студента (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf, 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf) є основою системи морально-етичних зобов’язань і вимог 
доброчесної академічної поведінки, заснованої на загальновизнаних моральних принципах і етичних нормах 
суспільства та держави

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Перевірці на плагіат підлягають кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня «магістр підприємництва, торгівлі та 
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біржової діяльності», рукописи статей, тези доповідей. Позитивний результат перевірки є важливою умовою 
допуску до захисту (друку). Перевірка здійснюється в Системі Антиплагіат Strikeplagiarism.сom або Unicheck.com 
(компаній Plagiat.pl та Unicheck) для виявлення збігів/ідентичності/схожості тексту.
Система здійснює лише технічну перевірку та виявляє текстові збіги, що допомагає членам комісії з антиплагіату 
кафедри зробити висновок щодо наявності плагіату. У разі виявлення академічного плагіату в роботах навчально-
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти КНУ, автори несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства, зокрема, передбачених Законом України «Про освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19).
В університеті упроваджено внутрішній репозитарій (http://ds.knu.edu.ua) наукових праць та кваліфікаційних робіт, 
що також унеможливлює практику повторного використання тем робіт, списування. Здобувачі освіти, які виконують 
роботи за схожим напрямом, мають можливість ознайомитись із попередніми роботами, щоб уникнути повторень, 
які можуть бути розцінені як порушення академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Відповідно до Положень КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf, 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), університет 
популяризує академічну доброчесність серед працівників та здобувачів вищої освіти. На сайті Університету є 
сторінка «Академічна доброчесність» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/akademichna-dobrochesnist), де розміщено відповідні документи, матеріали та корисні посилання.
За ініціативи кафедри 12.04.2021 року ЦЗЯВО КНУ для здобувачів вищої освіти проведено онлайн-захід 
(http://www.knu.edu.ua/novini/onlayn-zahid-akademichna-dobrochesnist-yak-skladova-vnutrishn-oi-systemy-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity-v-universyteti).
Виконавчий директор Plagiat.pl А. Тахмазов провів ряд вебінарів для здобувачів  hhttps://www.youtube.com/watch?
v=ZfXnXZLfpsk&t=3119s, https://drive.google.com/drive/folders/1wgZjvZwbio9gM1EH5xfL_mvo5-WP1jko). 
Серед здобувачів вищої освіти проводяться анкетування (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety) з питань дотримання академічної доброчесності.
Куратори академічних груп та керівники кваліфікаційних робіт систематично проводять співбесіди зі здобувачами з 
приводу дотримання академічної доброчесності у навчальному процесі, пояснючи наслідки порушення авторських 
прав та інтелектуальної власності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

З метою моніторингу дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних норм у КНУ створено Комісію 
з питань етики та академічної доброчесності. Будь-який учасник освітнього процесу, який став свідком або має 
серйозну причину вважати, що стався факт порушення академічної доброчесності, повинен повідомити про це 
Комісію. Комісія наділяється правом одержувати й розглядати заяви щодо порушення Кодексів честі викладачів та 
здобувачів, засад академічної доброчесності та надавати пропозиції адміністрації університету щодо їх усунення.
Одним із технічних рішень, які використовуються за ОПП як інструмент протидії порушенням академічної 
доброчесності, є перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів на плагіат. Щодо науково-педагогічних працівників 
Університету, то вони забезпечують на даний час дотримання академічної доброчесності.
Ситуацій щодо порушення академічної доброчесності на ОПП не було зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Виходячи з цілей ОПП, конкурсний відбір викладачів відбувається згідно з Положенням про порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf), конкурсні засади якого (відкритість, 
об’єктивність та обґрунтованість рішень конкурсної комісії, неупереджене ставлення до кандидатури) забезпечують 
можливість прийняти на посади викладачів такої кваліфікації, яка відповідає встановленим законодавством 
вимогам.
Серед заходів, що сприяють залученню кращих викладачів на ОПП кафедра може запропонувати претенденту 
попередньо провести відкрите заняття у присутності науково-педагогічних працівників кафедри, факультету, 
університету. Проблем добору викладачів на ОПП у ЗВО не виникає. Для уникнення їх у майбутньому група 
забезпечення ОПП може рекомендувати кращим здобувачам продовжити навчання в аспірантурі.
Усі викладачі ОПП мають науковий ступінь та вчене звання, з них докторів наук – 4 особи. Досвід науково-
педагогічної діяльності викладачів від 6 років до 37 років, що свідчить про високий рівень їхнього професіоналізму. 
Оцінювання результатів анкетування, проведеного серед здобувачів вищої освіти, підтверджує високий 
кваліфікаційний рівень викладачів, задіяних до реалізації ОПП, їх спроможність забезпечити визначені в ОПП цілі 
та програмні результати навчання.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Кафедра активно співпрацює з підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності, які 
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виробляють гірничо-металургійну, сільськогосподарську, будівельну продукцію, надають комунальні, фінансові та 
побутові послуги тощо. Зокрема, провідні фахівці ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Кривбасзалізрудком», 
підприємства групи ТОВ «Метінвест Холдинг», Криворізької філії ПАТ «Приватбанк», ДП ДПІ «Кривбаспроект» 
залучаються до проведення консультацій, збирання здобувачами необхідних матеріалів для виконання самостійної, 
індивідуальної та кваліфікаційної роботи.
Кафедра залучає роботодавців, які мають авторитет у Криворізькому регіоні та є лідерами ринку робіт, товарів, 
послуг, для розроблення програм наукових досліджень, використовує їх науковий та виробничий потенціал для 
виконання науково-дослідних робіт, організовує підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
кадрів на виробництві (Ковальчук В.А. – Криворізька філія Державного підприємства ДДПІ «Дніпроцивільпроект», 
Турило А.А. – Криворізька філія ПАТ «Приватбанк», Ільченко В.О. – ПрАТ Укренергоремонт, Кадол Л.В. – IT-
компанія Computer Logic Group).
Це сприяє налагодженню ефективного процесу підготовки здобувачів, розвитку підприємництва Криворізького 
регіону, упровадженню ефективних методів управління господарською діяльністю підприємств, налагодженню 
мережі взаємодії та посилення співпраці з провідними бізнес-структурами та організаціями.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Для забезпечення якості освітнього процесу залучаються фахівці-практики та роботодавці, які надають 
консультативну допомогу здобувачам вищої освіти.
Так, для проведення лекцій  були запрошені фахівці з підприємств: головний спеціаліст з економічної безпеки ТОВ 
«БІЗНЕС СЕК’ЮРІТІ ГРУП» к.е.н. Буханець В.В. («Моделювання бізнес-процесів»), начальник техніко-економічного 
відділу ДП ДПІ «Кривбаспроект» Гук А.Ю. та інженер відділу організації та оплати праці виробництва ПАТ 
«АрселорМіттал КР» Погоріла Л.В. («Управління та розвиток людського потенціалу»), директор ТОВ «Дніпрянка» 
Бетер В.В. («Управління біржовою діяльністю»).
За підтримки Дочірнього підприємства концерну Siemens AG у КНУ створено навчальний центр «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології Siemens» та компанії МЕТІНВЕСТ та особистої участі Д. Мурашко й М. Іщенко – 
дослідницько-консультаційний центр сталого розвитку (HETES), у яких професіонали-практики та представники 
роботодавців проводять заняття зі здобувачами, щоб ознайомити їх із практичним досвідом роботи та 
удосконаленням раніше отриманих теоретичних та практичних знань про характер та умови діяльності суб’єктів 
господарювання.
На жаль, завантаженість та високі вимоги до виконання службових обов’язків часто є перешкодою для залучення 
професіоналів-практиків, представників роботодавців до проведення аудиторних занять. Створення гнучкого 
розкладу занять дає можливість подолати перешкоди їх залучення до аудиторних занять на ОПП.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Умови та забезпечення професійного розвитку викладачів регулюються Положенням про професійний розвиток 
науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf).
Удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, 
набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності є професійною потребою 
викладачів. Існуюча в КНУ система професійного розвитку дозволяє її задовольнити шляхом участі у зарубіжних 
стажуваннях (Шахно А.Ю., Рябикіна К.Г., Турило А.А, Кутова Н.Г.), науково-методичних і науково-практичних 
конференціях різних рівнів, проведення показових занять провідними професорами та доцентами кафедри. 
Керівництво КНУ надає всебічну підтримку співробітникам (рекомендаційні листи, юридична допомога в 
оформленні документів тощо) та здійснює постійну роботу з розширення переліку бізнес структур, ЗВО, науково-
дослідних установ, на базі яких працівники мають можливість здійснити підвищення кваліфікації та стажування.
Моніторинг рівня професіоналізму викладача реалізується через взаємне відвідування та обговорення методики 
ведення відкритих занять, що проводяться відповідно до затверджених графіків, складених у рамках річних планів 
роботи кафедри. Підвищити свою кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну спеціальність дозволяє 
викладачам         і система післядипломної освіти, яка функціонує в університеті.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

КНУ стимулює розвиток викладацької майстерності. Існує система матеріального та морального заохочення 
викладачів до досконалості у викладанні. Матеріальне стимулювання передбачено Положенням про надання 
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових 
обов’язків (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf).
Прикладом нематеріального стимулювання викладацької майстерності може бути  відзнака викладачів кафедри: 
Шахно А.Ю. – за значні досягнення в керівництві студента-переможця ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади та в підготовці молодих науковців; Рябикіна К.Г. – грамотою виконкому Криворізької міської ради за 
сумлінну працю, успіхи в науковій та педагогічній роботі, вагомий внесок у розвиток вищої освіти й вітчизняної 
науки; Кадол Л.В.   грамотою виконкому Криворізької міської ради за сумлінну працю, успіхи в науковій та 
педагогічній роботі, вагомий внесок у розвиток вищої освіти й вітчизняної науки. У 2020-2021 н.р. за високий 
професіоналізм, плідну працю та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт ЗВО отримали 
подяку Шахно А.Ю. та Поліщук І.Г.
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Основним джерелом, що формує фінансові ресурси ОПП, є Державний бюджет України. Фінансування підготовки 
здобувачів здійснюється за рахунок коштів на умовах державного замовлення та за рахунок коштів юридичних і 
фізичних осіб. Звіти про фінансові результати розміщено на сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/finansova). У 
господарському розпорядженні університету є 7 навчальних корпусів, 7 спортивних залів, службові приміщення, 
бібліотека, 4 гуртожитки, 6 пунктів харчування, база відпочинку (https://youtu.be/6OAvxo4QT40).
Навчально-методичне забезпечення ОПП, використання технічних засобів навчального центру «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології Siemens», сучасного дослідницько-консультаційного центру сталого розвитку 
(HETES) і спеціалізованих навчальних аудиторій сприяють досягненню цілей, завдань та програмних результатів 
навчання. Окрім цього, для позитивного вирішення завдань ОПП у навчальному процесі застосовуються 
безкоштовний веб-сервіс Google Classroom, Moodle, Zoom, що робить навчання більш мобільним та продуктивним.
Бібліотека КНУ (http://lib.knu.edu.ua/) має достатню кількість підручників та посібників, вітчизняних і зарубіжних 
фахових періодичних видань, доступ до мережі Інтернет, авторських розробок. В університеті використовується 
електронна форма розкладу занять (http://asu.knu.edu.ua/). Кількісні показники матеріально-технічного 
забезпечення відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти і є достатнім для 
забезпечення якості освітнього процесу.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Викладачі та здобувачі освіти мають безкоштовний доступ до навчального забезпечення, зокрема в електронній 
формі. Здобувачі мають доступ до Scopus та Web of Science та університетського репозиторію (http://ds.knu.edu.ua/). 
Навчальні корпуси та гуртожитки підключені до Інтернет, зокрема за допомогою вільного Wi-Fi. Бібліотека 
(http://lib.knu.edu.ua) має електронний каталог, електронну читальну залу. В університеті постійна увага 
приділяється розвитку соціальної сфери. Діє спортивний комплекс, громадсько освітній комплекс «Палац молоді і 
студентів», їдальня та буфети. Для забезпечення житлом студентів з інших міст є гуртожитки. Для відпочинку 
студентів та співробітників діє спортивно-оздоровчий табір у смт. Лазурне на узбережжі Чорного моря. 
Основні події відображаються в Facebook (Університет https://www.facebook.com/knu.edu.ua , кафедра 
https://www.facebook.com/EOUP1992/), Instagram (@knu_eoup_kr). В КНУ функціонують органи студентського 
самоврядування (http://www.knu.edu.ua/students-ke-samovryaduvannya . Контроль за якістю надання освітніх послуг 
здійснює Центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-
vyshhoi-osvity/plany-ta-zvity-roboty). За результатами опитування здобувачів освітнє середовище задовольняє їхні 
потреби (https://drive.google.com/file/d/1NeibXUp52fbM50PZ6n_m1SIz6Y1js6U9/view); обладнано скриньки довіри 
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Для гарантування безпечних умов навчання і праці всіх учасників освітнього процесу в КНУ запроваджено 
відповідні правила та положення внутрішнього розпорядку (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.pdf ). КНУ 
забезпечує належне утримання приміщень, права здобувачів на безпечні умови навчання, проживання у 
гуртожитку, користування послугами закладів охорони здоров’я; захист від будь-яких форм фізичного та психічного 
насилля та організовує якісне харчування. Фахівці відділу охорони праці та пожежної безпеки, відділу з 
надзвичайних ситуацій організовують і контролюють безпечне освітнє середовище, здійснюють контроль за станом 
охорони праці у підрозділах КНУ.
Безпечність освітнього середовища забезпечена фактом наявності щеплення від СОVID-19 у викладачів та 
здобувачів ВО, також в умовах карантину було організовано дистанційне навчання.
Щорічно проводиться перевірка комісією у складі представників університету, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, результати якої оформлюються Актом прийому готовності університету до нового навчального року.
Перед лекційними та практичними заняттями, проходженням переддипломної практики проводяться інструктажі з 
техніки безпеки та охорони праці для здобувачів із записом у журналі реєстрації інструктажів.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Упродовж навчання здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП, КНУ забезпечує їх освітню, організаційну, 
інформаційну, консультативну та соціальну підтримку, що передбачено Стратегією розвитку університету на 2020–
2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf).
Освітня підтримка забезпечує теоретичну, методичну і практичну підготовку здобувачів, яка передбачає 
застосування наявного навчально-методичного забезпечення, що відповідає цілям і завданням ОПП, створення 
сприятливого психоемоційного клімату в академічних групах.
Організаційна підтримка забезпечує вільний вибір здобувачами навчальних дисциплін, дотримання академічної 
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доброчесності, організації набуття знань та здійснення моніторингу якості освіти.
Інформаційна підтримка забезпечує вільний доступ здобувачів до інформації, необхідної для організації освітнього 
процесу (розкладу, консультацій, культурно-масових заходів, рішень Вченої ради, наказів і розпоряджень 
адміністрації КНУ тощо). Основним джерелом інформації є офіційний сайт університету (http://www.knu.edu.ua/).
Консультативна підтримка передбачає організацію групових та індивідуальних консультацій здобувачів з 
стейкхолдерами та викладачами під час проведення заходів («Ярмарок кар’єри» 
(http://www.knu.edu.ua/novini/zaproshuyemo-na-yarmarok-kar-yery), День відкритих дверей, наукові конференції, 
особисті презентації підприємств та організацій тощо).
Соціальна підтримка забезпечується розвиненою інфраструктурою, що складається з гуртожитків, пунктів 
громадського харчування, Палацу молоді та студентів, спортивних споруд, бази відпочинку 
(http://www.knu.edu.ua/struktura-universytetu).
Рекомендації щодо удосконалення механізмів будь-якої підтримки здобувачі можуть надати через анкетування, 
індивідуальні бесіди з адміністрацією, викладачами, представниками студентського самоврядування та 
профспілкового комітету КНУ. Центр забезпечення якості освіти періодично проводить анкетування здобувачів 
щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety), а також проводить 
моніторинг якості освіти та освітньої діяльності згідно з Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої 
діяльності у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), за результатами якого здобувачі позитивно 
оцінюють рівень підтримки, що надає їм університет.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Права на освіту осіб з особливими освітніми потребами реалізуються згідно з Правилами прийому до КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu) та Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення на території КНУ (http://www.knu.edu.ua/dlya-osib-z-invalidnistyu), що забезпечують 
їх права і можливості. Зміст цих документів регламентує виявлення, усунення перепонів і бар’єрів, що 
перешкоджають задоволенню потреб даних осіб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів. Побудовано закритий 
перехід між корпусами 1 і 6, що значно полегшує пересування осіб з обмеженими можливостями. Отримати 
публічну інформацію особи з особливими освітніми потребами мають можливість за контактними телефонами і 
електронною адресою КНУ, що наведені на сайті університету (http://www.knu.edu.ua/); а також електронною 
адресою випускової кафедри (kaf_eoup@knu.edu.ua).
Серед здобувачів, які опановують ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», осіб з особливими 
освітніми потребами немає.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Процедура вирішення конфліктних ситуацій в КНУ регулюється Положенням про порядок запобігання та 
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf), Антикорупційною 
програмою КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf, ), Пам’яткою щодо попередження та профілактики 
корупційних правопорушень (http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist), Планом заходів по запобіганню та 
протидії корупції у КНУ на 2021 рік (https://goo.su/6hVW), які розроблено підставі законів України «Про 
запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-20#Text), «Про вищу освіту», Методичних 
рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17#Text). Усі учасники освітнього процесу мають право на захист 
честі та гідності, захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; оскарження дій 
науково-педагогічних працівників та посадових осіб у порядку, визначеному законодавством.
Адміністрація КНУ сприяє запобіганню конфліктів і створенню творчої атмосфери в колективі, здійснюючи заходи 
виховного характеру (кураторські години згідно плану виховної роботи, профілактичні бесіди з фахівцями 
соціальної сфери, психологічної підтримки та охорони здоров’я тощо). У КНУ створена Комісія з етики та 
управління конфліктами, діяльність якої регламентується Положенням про академічну доброчесність у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та організована робота «Скриньку довіри» 
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).
При виникненні конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією, 
пишеться повідомлення про реальний або потенційний конфлікт інтересів, в якому стисло викладається ситуація, 
суть приватного інтересу, що впливає на об’єктивність прийняття рішення, а також зазначення інформації про те, чи 
вчинялися дії та чи приймалися рішення в умовах конфлікту інтересів. У разі виникнення питань корупційного 
характеру дана ситуація розглядається на рівнях кафедри, вченої ради факультету та університету. Безпосередній 
керівник або ректор упродовж двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому 
особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, 
про що повідомляє відповідну особу. 
Звернення у формі скарги приймаються у письмовому через «Скриньку довіри», в електронному вигляді – на 
електронну адресу університету (knu@knu.edu.ua) або безпосередньо керівникові відповідного підрозділу. Вони 
розглядаються у встановлені законодавством терміни, а про результати звернення повідомляються письмово за 
вказаною адресою.
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8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються Законом 
України «Про вищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та Положенням про моніторинг якості освіти та 
освітньої діяльності у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Відповідно до Положень КНУ моніторинг і перегляд освітніх програм передбачає постійний моніторинг і перегляд 
освітньої програми (гарантом та групою забезпечення) та щорічний моніторинг освітньої програми (факультетом, 
навчально-методичним відділом, центром забезпечення якості вищої освіти тощо).
Перегляд ОПП з метою їх удосконалення здійснюється у формах оновлення або модернізації. Діючу ОПП 
переглядають щонайменше 1 раз у терміни її дії не пізніше ніж за 1 семестр до її завершення. Підставою для 
оновлення ОПП є ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми, здобувачів вищої освіти, роботодавців, 
науково-педагогічних працівників, які її реалізують; результати моніторингу оцінювання якості освіти; об’єктивні 
зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми; інші 
факти.
Результати аналізу моніторингу й перегляду освітніх програм, а також заходи щодо подальшого вдосконалення 
обговорюються на засіданнях кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Вченої ради 
факультету економіки та управління бізнесом, Вченої ради університету.
У результати останнього перегляду, враховуючи зміст Стандарту вищої освіти, ознайомлення з матеріалами 
освітнього процесу академічної спільноти України та зарубіжжя, рекомендації здобувачів та стейкхолдерів, сучасні 
тенденції наукових досліджень та розвитку підприємств, до ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
було внесено нові освітні компоненти («Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі», «Міжнародна економічна 
інтеграція», «Управлінські комп’ютерні системи обробки фінансово-облікової інформації суб’єктів підприємства» та 
ін), змінено зміст та програмні результати навчання за освітніми компонентами, збільшено години практичної 
підготовки з іноземної мови.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

У КНУ періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього 
забезпечення якості освітнього процесу. У рамках обговорення ОПП на засідання робочої групи залучаються 
здобувачі. 
Центром забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) проводяться анкетування здобувачів вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya) та кафедрою, 
результати яких враховуються при складанні ОПП, робочої програми тощо.
Так, результати анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дали змогу включити до ОПП навчальні дисципліни, які 
допоможуть підсилити програмні результати, пов’язані з лідерством, кар’єрним зростанням тощо.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Поряд з опитуванням здобувачів до процесів періодичного перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості 
залучаються органи студентського самоврядування, робота яких сприяє створенню умов для самореалізації 
здобувачів, розвитку організаторських навичок, лідерських якостей студентів 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/122.pdf).
Члени студентської ради факультету економіки та управління бізнесом беруть участь у засіданнях Вченої ради 
факультету та Вченої ради університету, де розглядаються найбільш гострі питання для представників студентського 
самоврядування в контексті перегляду та забезпечення якості ОПП (здійснення вільного вибору освітніх компонент, 
критерії оцінювання програмних результатів тощо).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці як зовнішні партнери залучаються до процесу періодичного перегляду ОПП та інших процедур 
забезпечення її якості. Взаємодія з роботодавцями носить серйозний і постійний характер. 
Представники роботодавців ПАТ «Кривбасзалізрудком», АТ «Південний ГЗК», АТ КМ «Приватбанк», ТОВ 
«Дніпрянка», КМ «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг», КМ «Міський Тролейбус», АТ «Українська залізниця» 
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«Вагонне депо Мудрьона», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «Салон спецодягу Валентина» погодилися із пропозицією 
випускників ввести до ОПП дисципліни , пов’язані із більш досконалим вивченням іноземної мови, що сприятиме 
можливості здійснювати підприємницьку, торговельну чи біржову діяльність не тільки на внутрішньому, але й на 
зовнішньому ринку. При формуванні ОПП було враховано низьку інших пропозицій роботодавців. Наприклад, 
пропозиція ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» реалізована шляхом введенням освітньої компоненти «Управлінські комп’ютерні 
системи обробки фінансово-облікової інформації суб’єктів підприємництва».
Дієвою формою урахування інтересів роботодавців за ОПП є щорічне проведення на базі КНУ таких заходів, як 
«Ярмарок кар’єри», День відкритих дверей, наукові конференції, особисті презентації підприємств та організацій 
тощо.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

На кафедрі наявна практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників (https://eoup.knu.edu.ua/graduates). Загальною траєкторією працевлаштування 
випускників ОПП є промислово-виробнича база містоутворюючих підприємств та її інфраструктура. Зокрема, Ус 
А.В. займає посаду в.о. майстра постачання на шахті «Родіна» ПАТ «КЗРК», Співак В.Ю. – інспектора відділу кадрів 
АТ «ПівдГЗК», Волик А.Г. – інженера МТЗ цеху сервісного обслуговування ПрАТ «ПівнГЗК», Проценко С.В. – 
директора ТОВ «C В ГРУП». 
Серед випускників є такі, що працюють у фінансових структурах (Опря С.С. – спеціаліст департаменту сервісних 
рішень «Укрсімбанк», Гладуш В.О. – менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів у АТ КБ «Приватбанк»), в 
бюджетних організаціях (Ільченко Ю.Ю. – зав. канцелярії Криворізького ліцею-інтернату з ПВФП «ДОР», Кузьміна 
К.В. – бухгалтер-матеріаліст гірничого коледжу КТУ, Астафєва К.О. - доцент кафедри). 
Магістри останнього випуску займають такі посади: Гуманенко І.А. – менеджер з рекомендаційних послуг ТОВ «Бест 
Вертекс» (м. Київ), Доненко О.О. – адміністратор ТОВ «Дело техники» (м. Кривий Ріг), Омельченко Д.С. – 
системний адміністратор Gmbh «Geschäftsmann»(м. Санкт Аугустін, Німеччина). Підвищує рівень професійної 
підготовки в межах галузі знань 07 «Управління та адміністрування» випускниця Гусак А.С. в «Policealna szkoła 
zawodowa Edicus» (м. Варшава, Польща) та працює асистентом керівника в «Fix Motors International».

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У КНУ існує механізм ефективного реагування на недоліки в межах внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти. Реалізацію цього механізму здійснює ЦЗЯВО (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-
vyshhoi-osvity) відповідно до нормативно-правових документів КНУ та Положення про моніторинг якості освіти та 
освітньої діяльності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).
За результатами здійснення процедур з внутрішнього аудиту системи контролю якістю, було доповнено Стратегію 
розвитку КНУ на 2020–2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Зокрема, акцент зроблено на 
необхідності вдосконалення систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням стейкхолдерів 
відповідно до Плану заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у КНУ на 2020–2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf). В 2021 році на сайті КНУ створено сторінку для подачі пропозицій 
щодо внесення змін до освітніх програм та розроблено відповідну процедуру, що надає можливість не тільки 
відкритого доступу до внесення пропозицій до ОП, а й моніторингу усіма бажаючими стейкхолдерами за динамікою 
перегляду та внесення змін до ОП. (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram).
У ході здійснення процедур внутрішнього аудиту системи забезпечення якості за час реалізації ОПП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти недоліків не було 
виявлено.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

За результатами акредитаційної експертизи ОПП, яка була проведена у 2020 р., були розроблені 
Загальноуніверситетські заходи щодо організації навчально-виховного процесу в університеті на основі 
рекомендацій експертів акредитаційних експертиз, проведених в університеті протягом 2020-2021 н. р. 
(http://www.knu.edu.ua/akredytaciya), що містили зауваження та рекомендації щодо удосконалення ОПП, 
призначення осіб, відповідальних за усунення зауважень та реалізацію рекомендацій.
На основі звіту експертної групи та висновків ГЕР гарантом освітньої програми був підготовлений звіт щодо 
усунення зауважень та удосконалення освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
(https://eoup.knu.edu.ua/).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

КНУ всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості 
ОПП, враховуючи набір спільно поділюваних цінностей та спільну відповідальність, на таких етапах:
розглядання ОПП на засіданні кафедри (відповідність Стандарту, збалансованість, логічну побудову, урахування 
потреб стейкхолдерів та інтересів здобувачів);
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погодження ОПП на Вченій раді факультету, до складу якої входять професорсько-викладацький склад, 
представники студентського самоврядування, інші працівники;
затвердження ОПП Вченою радою КНУ;
рейтингове оцінювання здобувачів;
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, що є невід’ємною складовою внутрішньої 
системи забезпечення ОПП;
здійснення перевірки кваліфікаційних робіт на предмет запобігання та виявлення академічного плагіату, 
забезпечуючи принципи академічної доброчесності;
коригування ОПП, враховуючи результати опитування здобувачів (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya), що попередньо обговорюються з представниками 
студентського департаменту з якості освітнього процесу і затверджуються ректором.
До проведення процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» залучаються фахові викладачі, випускники, 
стейкхолдери та інші учасники академічної спільноти.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Для здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти у КНУ функціонують структурні 
підрозділи, які тісно взаємодіють та координують процес освіти:
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, навчально-методичний відділ, які займаються питаннями 
науки та навчально-методичної координації ОПП, розробляють критерії оцінювання результатів навчання тощо; 
відділ кадрів забезпечує проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та ін.; 
проректор з адміністративно-господарської роботи, виробничий відділ забезпечують умови для функціонування всіх 
учасників освітнього процесу, контролюють безпечність освітнього середовища;
студентське самоврядування, профком контролюють захист прав і свобод здобувачів тощо;
приймальна комісія розробляє правила прийому до КНУ відповідно до чинного законодавства;
центр забезпечення якості вищої  освіти, завданнями якого є координація роботи внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, 
забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти;
центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників сприяє реалізації права студентів і випускників на 
працю та забезпечення на рівні стандартів практичної підготовки студентів;
кафедри здійснюють оперативне управління якістю освіти; проводять підготовку висококваліфікованих фахівців з 
глибокими знаннями і необхідними компетентностями; формують навчально-методичного забезпечення ОПП.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Освітня діяльність в Університеті регулюється нормативними документами (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza), у яких зазначено правила та процедури, що визначають права та обов’язки учасників освітнього процесу:
- Статутом КНУ, погодженим конференцією трудового колективу Університету та затверджений наказом Міністра 
Міністерства освіти і науки України № 1567 від 16.12.2019р.(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf);
- Правилами внутрішнього розпорядку КНУ(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.pdf);
- Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf);
- Правилами прийому до КНУ у 2021 році; (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu);
- Стратегією розвитку КНУ на 2020-2025 рік (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf);
- Положенням про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на або використати Скриньку 
довіри(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).
Проєкти розміщуються на сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya) й сайті кафедри 
(https://eoup.knu.edu.ua/news), отримуються зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) щодо 
відповідного проєкту на електронну адресу факультету економіки та управління бізнесом (feub@knu.edu.ua) та 
кафедри (eoup@knu.edu.ua).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інформація про ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» оприлюднена:
на сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity)
на сайті кафедри економіки, організації та управління підприємствами (https://eoup.knu.edu.ua/).
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильною стороною можна вважати:
Особливість ОПП щодо здійснення освітнього процесу у Криворізькому промисловому регіоні для потреб 
підприємств ГМК та підприємств супутньої інфраструктури, які займаються підприємницькою, торговельною 
діяльністю та беруть участь у біржових операціях. Зазначені підприємства є стейкхолдерами за цією спеціальністю 
та здійснюють значний внесок у розвиток регіону та соціально-економічну інфраструктуру міста.
Кафедра має великий науково-педагогічний потенціал (100 % - мають наукові ступені та вчені звання, з яких 4 
доктори наук). Частина викладачів має досвід практичної роботи на підприємствах, організаціях та установах (д.е.н. 
Шахно А.Ю., д.т.н. Ковальчук В.А., д.е.н. Турило А.А., к.е.н. Короленко О.Б.), мають сертифікат з володіння 
іноземною мовою В2 (д.е.н. Шахно, д.е.н. Турило А.А., к.е.н. Темченко Г.В., к.е.н. Рябикіна К.Г., к.е.н. Астаф’єва К.О., 
Кутова Н.Г.), міжнародне стажування (д.е.н. Шахно А.Ю., д.е.н. Турило А.А, к.е.н Кутова Н.Г., к.е.н. Рябикіна К.Г.).
Здобутком можна вважати, що в межах реалізації ОПП вдалося встановити тісні комунікаційні зв’язки 
викладацького складу зі здобувачами, що дозволило зробити реальні кроки в напрямі впровадження 
студентоцентрованого підходу в реалізації ОПП.
Організація на базі КНУ Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» 
(секція «Економіка та менеджмент»). Організація на базі кафедри Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні аспекти розвитку промисловості та суспільства».
Підготовка здобувачів здійснюється у активному практичному середовищі із використанням можливостей надання 
баз практики на основі договорів про співпрацю з містоутворюючими підприємствами (ПАТ «АМКР», ПрАТ 
«Кривбасзалізрудком», ПрАТ «ПІВНГЗК» та інші) та суб’єктами малого та середнього бізнесу.
Все це сприяє постійному зростанню рейтингу КНУ (у 2020 році – 40 місце в рейтингу ЗВО України за даними 
Центру міжнародних проектів «Євроосвіта», у 2019 році – 53 місце, у 2018 році – 72 місце, а в 2017 році – 88 місце, 
тобто Університет зміцнив свій рейтинг за три роки на 48 позицій).
Слабкі сторони:
Слабке залучення у навчальний процес здобувачів вищої освіти професіоналів-практиків (представників 
роботодавців, провідних фахівців зі спеціальності) на засадах сумісництва.
Недостатньо практики викладання дисциплін за ОПП англійською мовою, що могло б розширити можливості для 
нового набору та академічної мобільності.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Із урахуванням виявлених за результатами самооцінювання слабких сторін ОПП, протягом найближчих трьох років 
планується розроблення заходів з їх усунення.
Для розвитку ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
планується розробити та впровадити такі заходи:
1) удосконалення процесу викладання дисциплін іноземними мовами шляхом створення двомовного (український 
та англійський) контенту для дисциплін ОПП, що відповідає новій реальності;
2) осучаснення навчальних програм, збільшення кількості навчальних дисциплін, віднесених до вільного вибору 
здобувачів;
3) удосконалення дистанційного навчання з метою виведення його на більш якісний рівень за рахунок забезпечення 
доступу здобувачів вищої освіти до віртуального навчального середовища Університету з метою полегшення пошуку 
необхідної методичної інформації та посилення ролі самостійної роботи із застосуванням дистанційної складової 
навчання;
4) продовження активного залучення стейкхолдерів до удосконалення ОПП, що є запорукою визначення запитів 
ринку праці та відповідного корегування структури та змісту ОПП. Інтереси стейкхолдерів будуть впроваджені в 
орієнтації ОПП на формування професійних компетентностей та досягнення результатів навчання майбутніх 
фахівців;
5) оновлення матеріального забезпечення.
КНУ планує здійснити для реалізації цих перспектив такі заходи:
1) підвищувати кількість публікацій у журналах, представлених у міжнародних наукометричних базах даних, 
насамперед Scopus та Web of Science; збільшувати кількість активних наукових проєктів;
2) розвиток власної інтегрованої системи керування освітнім процесом шляхом залучення до її складу підсистем 
дистанційного викладання та дистанційного оцінювання знань здобувачів;
3) упровадження практики викладання дисциплін ОПП англійською мовою.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
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стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ступнік Микола Іванович

Дата: 23.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Кваліфікаційна робота          підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації 

кваліф.роб ПТБ 
м.pdf

qNmebpNWSt4vaKO
0o3FBelZhO2HBSez

uk3ydUqsOo1E=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Інноваційний 
розвиток 

підприємства.pdf

kMBuAG4Hfpkp6Sc
Zx0zpjodOKb2/3bdz

oMPCjBj01rY=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Іноземна мова для 
кар’єри та бізнесу

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова для 
карєри та 
бізнесу.pdf

2VN31H+U+VmG7A
A99Wj9SQkJcCwk16

A4uzC3IujDWT4=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Інтерактивна дошка.
4. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; MS Windows 7; NOD 32; 
ABBYY Lingvo (пакет прикладних 
програм)

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

навчальна 
дисципліна

Управління 
підприємницькою 

діяльністю.pdf

HGlMqkBjlfB2AK59I
jxqVTdGFXNXjCrnR

R1xean5Fjg=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

навчальна 
дисципліна

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в 

бізнесі.pdf

bp2WBta6+vzlB7Hf
XOzTFzt2TbltyZ/qOi

O+J0CQWCU=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Міжнародна 
економічна інтеграція 

навчальна 
дисципліна

Міжнародна 
економічна 

інтеграція.pdf

kDM+HRozWu8DhC
aDmyyg0A8wOLeA9
aOJEISO71BXpOQ=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура

Соціальна 
відповідальність

навчальна 
дисципліна

Соціальна 
відповідальність.pd

f

yUHzfT6QGnoXAqp
4/uh7VbO7HgbCLsZ

xSvDYaC5Ba1U=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Управління 
торговельною 
діяльністю 

навчальна 
дисципліна

Управління 
торговельною 
діяльністю.pdf

dqd3a0mHerQEgbvC
wfeJIs/V6SFWxJhGJ

+O6GGmOO0Q=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура

Управління біржовою 
діяльністю  

навчальна 
дисципліна

Управління 
біржовою 

діяльністю.pdf

YdevA6edT5k6OGCQ
sSW14DtiO9tg1RJ4f3

yBYyVY+iI=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Практика 
переддипломна 

практика Практика 
переддипломна.pdf

xRjRkyHXJB/buF8X
meyQ2PY37CRo+hO

Bps22BG1mfx4=

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

211758 Шахно 
Альона 
Юріївна

зав. 
кафедри, 
Основне 
місце 

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

14 Розвиток 
особистісного 
потенціалу в 
бізнесі 

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 



роботи інститут 
Державного 

вищого 
навчального 

закладу 
"Київський 

національний 
економічний 
університет 

імені Вадима 
Гетьмана", рік 

закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
050107 

Економiка 
пiдприємства, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009588, 

виданий 
26.02.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011152, 
виданий 

25.01.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041214, 

виданий 
26.02.2015

п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Kuzmin Oleh, Bublyk 
Myroslava, Shakhno 
Alyona, Korolenko 
Olha, Lashkun Hanna. 
Innovative 
development of human 
capital in the conditions 
of globalization. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). E3S Web 
Conf., Vol. 166 (2020), 
№13011. DOI: 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/202016613011.

2. Shakhno A.Y., Kutova 
N.G., Demianenko К.О. 
Determination of the 
influence of factors on 
the state of personnel 
incentives of the 
industrial enterprises. 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. 2020. 
Вип. 50. С. 68-73.
3. Шахно А.Ю., 
Андрушків Б.М., 
Ільченко В.О. Капітал 
промислового 
підприємства в 
забезпеченні 
конкурентоспроможн
ості. Ефективна 
економіка. 2020. №3. 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=7795
4. Шахно А.Ю., 
Астаф'єва К.О., 
Темченко Г.В., 
Бондарчук О.М. 
Механізм 
забезпечення засад 
«людино 
центричності» у 
процесі управління 
персоналом 
підприємства. 
Економіка та держава. 
2021. №3. С. 77–82.
5. Шахно А.Ю., Кутова 
Н.Г., Козир А.А. 
Підвищення 
ефективності 
управління 
продуктивністю праці 
як чинник зростання 
конкурентоспроможн
ості підприємства в 
кризових умовах. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 



Економічні науки. 
2021. Вип. 1. С. 226–
232.
6. Шахно А.Ю., 
Паустовська Т.І., 
Кравчук Л.М., Лашкун 
Г.А. 
Людиноцентрична 
складова інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
гірничодобувного 
регіону.  Економіка і 
держава. 2021. №8. С. 
37–41.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Аудит управлінської 
діяльності: 
адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємництва 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування): 
монографія / за заг. 
ред. проф. В.Я. 
Нусінова.  Кривий Ріг: 
видавництво Р. А. 
Козлов, 2016. 311 с. 
2. Globalne aspekty 
Ekonomii Swiatowej i 
Stosunkow 
Miedzynarodowych w 
warunkach 
niestabilnosci 
gospodarczej: 
monografia 
Miedzynarodowej 
Konferencji Naukowo-
Praktycznej, 
Czestochowa, Akademia 
Polonijna, 2016. 897 р.
3. Konzeptuelle 
grundsätze des 
wirtschaftswachstums   
bei der globalisierung: 
kollektive monographie. 
Herausgegeben vom 
Doktor der 
Wirtschaftswissenschaft
en, Professor W. 
Jatsenko. Verlag SWG 
imex GmbH Nürnberg, 
Deutschland, 2016. 487 
р. 
4. Шахно А.Ю. 
Людський капітал в 
умовах глобалізації: 
оцінювання, розвиток 
та державне 
регулювання: 
монографія. Кривий 
Ріг: Видавництво ФОП 



Чернявський Д.О., 
2019. 360 с.
5. Інвестиційна 
підтримка 
мінерально-
сировинної бази 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. д-ра техн. наук, 
проф. В.А. 
Ковальчука. Прага: 
OKTAN PRINT, 2020. 
164 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Методичні 
рекомендації щодо 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» для 
студенів всіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2019. 24 
с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання та 
оформлення 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, О.Б. 
Короленко, О.М. 
Бондарчук, К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2019. 
28 с.
3. Програма 
переддипломної 
практики для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 



торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, О.Б. 
Короленко, О.М. 
Бондарчук, Н.Г. 
Кутова. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2019.  
22 с.
4. Методичні вказівки 
до написання та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи здобувачами 
ступеня вищої освіти 
«бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання

5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня:
1. 26.02.2020 р. 
присвоєно вчене 
звання доктора 
економічних наук 
(ДД№009588) за 
спеціальністю 
08.00.03 – Економіка 
та управління 
національним 
господарством. Тема 
дисертації: «Моделі 
розвитку та державне 
регулювання 
людського капіталу в 
умовах глобалізації».

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
1. Офіційний опонент 
кандидатської 
дисертацій зі 
спеціальності 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством 
(Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 2019 
рік).

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 



видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Керівник науково-
дослідної роботи 
кафедри економіки, 
організації та 
управління 
підприємствами 
Криворізького 
національного 
університету на тему: 
«Формування 
інноваційно-
інвестиційного 
потенціалу 
людиноцентричної 
моделі економіки». 
РК № 0119U002042. 
Термін виконання 
1.02.2019 р. – 
31.12.2021р.
2. Виконавець НДР на 
тему «Інвестиційна 
підтримка 
мінерально-
сировинної бази 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств». РК № 
0116U001791. Термін 
виконання 2016–
2018рр.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-



творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
здобувачем кафедри 
економіки, організації 
та управління 
підприємствами 
Петрук М.В., яка 
зайняла третє місце у 
II етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
(напряму підготовки) 
«Економіка 
підприємства» у 2016 
р.
2. Керівництво 
студентами, які 
зайняли призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з економіки 
(2017-2020 рр.).

20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):
1. З 2001р. по 2007р. – 



практична діяльність 
на посаді економіста 1 
категорії в бюро 
економічного 
маркетингу ПАТ 
«АрселорМіталл 
Кривий Ріг» (ВАТ 
«Криворіжсталь»).

213022 Ярова Алла 
Борисівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 

магістра, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 063325, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039069, 
виданий 

26.06.2014

17 Соціальна 
відповідальніст
ь

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Ярова А.Б., 
Дємідова А.А. Засоби 
масової інформації як 
«четверта 
неформальна гілка 
публічної влади»: 
способи медіа-
маніпуляції. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. №4. 
URL: 
//www.dy.nayka.com.u
a/pdf/4_2018/102.pdf
2. Буркова Л.А., 
Адамовська В.С., 
Ярова А.Б. 
Територіальна 
громада як базовий 
суб’єкт місцевого 
самоврядування: 
тенденції розвитку та 
напрямки 
вдосконалення. 
Вісник Криворізького 
національно 
університету: збірник 
наукових праць. 2020. 
Вип. 49. С. 148–156.
3. Голобородько Т.В., 
Ярова А.Б. Розвиток 
електронного 
врядування в 
забезпеченні 
підвищення рівня 
прозорості публічних 
фінансів в Україні. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток : 2021. №2. 
URL: http 
://www.dy.nayka.com.u
a/?op=1&z=1624 
4. Ярова А.Б. 
Первинний облік 
довгострокових і 
поточних зобов’язань. 
Вчені записки КНЕУ. 
2021. №24 (3). URL: 
https://vz.kneu.edu.ua/
ua/
5. Ishchenko Mykola, 
Iarova Alla, Adamovska 
Victoria, Astafieva 
Kateryna, Holoborodko 
Tetiana, Daria 
Lapshyna and 
Holovchenko 



Yevheniia. Waste 
management in 
Ukraine: organizational 
aspects. Second 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2021). E3S Web 
of Conferences 280, 
11004 (2021). URL: 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2021/56/
e3sconf_icsf2021_1100
4/e3sconf_icsf2021_110
04.html

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Фінансовий аналіз 
промислових 
підприємств / за заг. 
ред. д-ра економ. 
наук, проф. В. Я. 
Нусінова. Кривий Ріг: 
видавництво Р. А. 
Козлов, 2016. 511 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством» для 
студентів галузі знань 
07 «Управління та 
адміністрування» зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» (у т. 
ч. для спеціалізації 
«Податковий 
менеджмент») денної 



та заочної форм 
навчання / укл. О.М. 
Брадул, А.Б. Ярова, 
Н.О. Шура, Т.В. 
Голобородько. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2017. 19 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуальної 
(контрольної) роботи 
з дисципліни 
«Соціальна 
відповідальність» для 
студентів галузі знань 
28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування» та 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка» денної та 
заочної форм 
навчання / укл. О.М. 
Іваницька, А.Б. 
Ярова., Т.В. 
Голобородько. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2018. 12 с.
3. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Соціальна 
відповідальність» для 
студентів галузі знань 
28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування» та 
072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», галузі 
знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 
спеціальності 051 
«Економіка» денної та 
заочної форм 
навчання / укл. О.М. 
Іваницька, А.Б. 
Ярова., Т.В. 
Голобородько. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2018. 48 с. 



8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Відповідальний 
виконавець 
ініціативної науково-
дослідної роботи 
«Публічне управління 
та адміністрування у 
сферах обліку й 
оподаткування з 
урахуванням змін 
економічного стану 
суб’єктів 
господарювання». РК 
№0118U006692. 
Термін виконання–
2018–2019 рр.).

9) робота у складі 
експертної ради з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю):
1. Член робочої групи 
з розроблення 



стандартів вищої 
освіти України 
(освітньо-професійна 
програма «Облік і 
оподаткування», 
рівень вищої освіти: 
перший 
(бакалаврський) 
рівень, галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування», 
спеціальність 071 
«Облік і 
оподаткування».

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Iarova Alla. Local e-
government and 
society: aspects of the 
relationship. 
Relationship between 
public administration 
and business entities 
management (RPABM): 
International 
Conference, March 26, 
2021, Tallinn. С. 47–48.  
2. Iarova Alla, 
Lysianskyi Yuriy,  
Yarovyi Yuriy. The 
significance of revival 
ukrainian stock 
exchange. Relationship 
between public 
administration and 
business entities 
management (RPABM): 
International 
Conference. March 26, 
2021, Tallinn. С. 151–
152. 
3. Iarova Alla, Maneliuk 
Denis, Danilevska 
Arina. Développement 
des compétences aux 
technologies de 
l’information et de la 
communication. Débats 
scientifiques et 
orientations 
prospectives du 
développement 
scientifique. (Paris, 5 
février 2021) Paris, 
2021. Р. 134–135. URL: 
https://ojs.ukrlogos.in.
ua/index.php/logos/iss
ue/view/05.02.2021/43
7. 
4. Ярова А.Б. Активні 
методи навчання при 
викладанні 
дисципліни 
«Соціальна 
відповідальність» для 
магістрантів усіх 
економічних 
спеціальностей. 
Україна – територія 
можливостей для 



розвитку 
підприємництва. 
Економічні 
перспективи 
підприємництва в 
Україні: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Ірпінь,26-27 жовтня 
2017 р.). Ірпінь, 2017. 
С. 631–632.
5. Ярова А.Б., 
Ушканенко М.П. 
Децентралізація: 
передумови та правові 
аспекти 
запровадження. 
Розвиток 
територіальних 
громад в умовах 
децентралізаціі?: 
правові, економічні та 
соціальні аспекти: 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Миколаїв, 13–14 
грудня 2018 р.). 
Миколаїв, 2018. С. 29–
32.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 



фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. Керівництво 
науковою роботою 
здобувачів 
Данилевської А.О. та 
Манелюка Д.А., які 
зайняли третє місце 
на міжнародному 
конкурсі.

87853 Голівер 
Надія 
Олексіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033130, 
виданий 

09.03.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
0117287, 
виданий 

21.07.2007

29 Іноземна мова 
для кар’єри та 
бізнесу

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Zamytskyi O.V., 
Holiver N.O. , Bondar 
N.V., Kradozhon S.O. 
Mathematical model of 
the process of drying 
fine dispersed materials 
under the influence of 
alternating electric 
current. Naukovyi 
Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho 
Universytetu. 2021. 
№3. Р 051–056.
2. Nadiia Holiver, 
Tetiana Kurbatova, 
Iryna Bondar, Blended 



learning for sustainable 
education: Moodle-
based English for 
Specific Purposes 
teaching at Kryvyi Rih 
National University. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020. URL: 
https://icsf.ccjournals.e
u/2020/#speakers 
(SCOPUS); 
3. Nadiia Holiver. 
Modern approaches to 
educating creative 
personality of the new 
generation of 
specialists.- Copernicus 
International, 
Biblioteka Narodova 
(Polska) EUROPEAN 
HUMANITIES 
STUDIES: State and 
Society. Fundacja im. 
M. Reja, ul. Nad 
Potokiem 20, 30-830 
Krakow, Poland Issue 3 
(I), 2019. P. 4–15.
4. Голівер Н.О., 
Бондар І.Г., 
Лихошерст О.Г. 
Навчально-
пізнавальна 
діяльність майбутніх 
фахівців у процесі 
вивчення іноземних 
мов на базі 
електронного 
освітнього середовища 
Moodle. Наукові 
записки серія: 
педагогічні науки. 
2018. Вип. 173. С. 96–
100.
5. Голівер Н.О. 
Методологічно-
діяльнісний підхід у 
практиці підготовки 
майбутніх інженерів. 
Вища освіта України у 
контексті інтеграції до 
Європейського 
освітнього простору. 
2016. Вип. 31. Т. IV. С. 
20–27.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1.  Голівер Н.О., 
Костюк С.С., Куц М.О. 
Англійська мова для 
інженерів-електриків: 
навч. посібник. 



Кривий Ріг: 
видавничий Центр 
ДВНЗ КНУ. 2017, 147 
с.
2. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Турський В.О.  Англо-
український, 
українсько-
англійський 
довідковий словник 
для гірничих. Кривий 
Ріг: видавничий центр 
ДВНЗ КНУ. 2016. 56 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектівлекцій/пра
ктикумів/методичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
Mastering English / 
укл. Н.О. Голівер, С.С. 
Костюк. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2021. 
94 с. 
2. Методичні вказівки 
з розвитку навичок 
академічного письма 
для самостійної та 
індивідуально-
самостійної роботи 
студентів, магістрантів 
та аспірантів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / укл. Н.О. 
Голівер, Т.В. 
Курбатова, І.Г. 
Бондар; О.Г. 
Ліхошерст. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2021. 117 с.
3. Методичні 
рекомендації для 
викладачів іноземних 
мов ЗВО з 
використання 
можливостей 
безперервного 
професійного 
розвитку / укл. Н.О. 
Голівер.  Кривий Ріг: 
ДВНЗ « КНУ». 2021. 
36 с.

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад:



1. Офіційний опонент 
3 кандидатських 
дисертацій зі 
спеціальності 13.00.09 
– теорія навчання.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Науковий керівник 
НДР «Нові форми 
організації 
самостійної та 
індивідуальної 
самостійної роботи 
студентів на основі 
платформи 
дистанційного 
навчання Moodle». ДР 
№ 0119U002885, 
термін виконання 
2016–2018 рр.
2. Науковий керівник 
НДР «Розроблення та 
впровадження 
інноваційних практик 
професійного 
розвитку викладачів 
іноземних мов у 
процесі 
інтернаціоналізації 
освіти». ДР 
№0120U102545, 
термін виконання 
2020–2022 рр.

10) участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»
1. Участь у 
міжнародному 
науково-практичному 
Проекті Британської 
ради в Україні British 
Council «Англійська 
мова для 
університетів» (2017–
2018). 

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Holiver Nadiia, 
Kurbatova Tetiana, 
Bondar Iryna. Blended 
learning for sustainable 
education: Moodle-
based English for 
Specific Purposes 
teaching at Kryvyi Rih 
National University. 
The International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20–
22. 2020.
2. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. Application 
of MOODLE platform 
to ESP remote eco-
teaching under the 
conditions of COVID-
2019 pandemic. 
Філологічні й 
педагогічні студії у 
вітчизняній та 
зарубіжній науці ХХІ 
сторіччя: матеріали 
ІІІ-ї Міжнар. наук.-
практ. конф. Київ, ПП 
АВІЗ, 2021. C. 53–55.
3. Holiver Nadiya, 
Mytrofanov Serhii. 
Prolonging life of 
underground Kryvbass - 
a myth or reality? The 
16th International 
Forum for Students and 
Young Researchers. 
Dnipro, April 21-22, 
2021). Dnipro, 2021. С. 
173–175.
4. Holiver Nadiya, 
Vlasyuk Valentin. 
Raising energy 
efficiency of 
metallurgical 
production: challenges 
and perspectives. The 
16th International 
Forum for Students and 
Young Researchers. 
Dnipro, April 21-22, 
2021). Dnipro, 2021. С. 
251-253.
5. Holiver Nadiya, 
Тіkhlivets Sg. 
Metamorphism as the 
main geological process 
of genesis of ore and 
rocks: case of the 
Northern iron-ore 
district of Kryvyi Rih 
basin. The 16th 
International Forum for 
Students and Young 
Researchers. Dnipro, 
April 21-22, 2021). 
Dnipro, 2021. С. 460-
462.
6. Kotyakova M.G., 
Kozakevich I.A., Ph.D 
(engineering), assoc. 



prof., Holiver N.O., 
Ph.D (language advisor) 
assoc. prof., (Ukraine, 
Кryvyi Rih, Кryvyi Rih 
National University), 
Influence of scattered 
generation sources on 
quality of electricity. 
Проблеми прикладної 
механіки, 
енергозбереження та 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. молодих вчених 
і студентів.Кривий Ріг: 
КНУ, 2021. С. 59–62.
7. Голівер Н.О., 
Курбатова Т.В., 
Бондар І.Г. 
Використання 
навчально-
моніторингової 
платформи MOODLE 
для вивчення 
іноземної мови на 
немовних факультетах 
ВНЗ України. 
Філологічні й 
педагогічні студії у 
вітчизняній та 
зарубіжній науці ХХІ 
сторіччя: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Київ, 23 червня 
2020 р.). Київ, 2020. 
URL: 
http://www.ppstudies.k
yiv.ua/index.php/conf2
020/conf2020/paper/vi
ew/35.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Член професійного 
об’єднання «IATEFL 
Ukraine. Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної».

208041 Поліщук 
Ірина 
Георгіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026306, 

виданий 
10.11.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

017466, 
виданий 

21.06.2007

18 Управління 
підприємницьк
ою діяльністю 

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Ilchenko V., 
Polishchuk I.  The 
mechanism of ensuring 
economic security 
ofmachine-building 
enterprises of Ukraine. 
WSEAS. Transactions 
on Environment and 
Developmen. Volume 
17, 2021. Pp. 145–154.



2. Polishchuk I., 
Pasichnyk N. Security 
of strategic economic 
interests of mining and 
metallurgical 
enterprises in post-
industrial conditions as 
factor of their 
investment 
attractiveness. Academy 
of Strategic 
Management Journal. 
Volume 20, Issue 1, 
2021. Pp. 1–9.
3. Поліщук І.Г., 
Нусінов В.Я., Іщенко 
М.І. Розробка 
стратегічних 
орієнтирів 
гірничодобувних 
підприємств в 
управлінні їх 
господарською 
діяльністю. 
Технологічний аудит і 
виробничі резерви. 
2020. ТОМ 6, №4(56). 
С. 28–34.
4. Поліщук І.Г., Шура 
Н.О. Використання 
потенціальних 
кластерів в оцінці 
економічного 
потенціалу 
підприємств. 
Ефективна економіка. 
2021.  №4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/4_20
21/29.04.2021р. 
5. Поліщук І.Г., 
Короленко О.Б. 
Управління 
проектами системи 
виробничої структури 
промислового 
підприємства. Сталий 
розвиток економіки. 
2018. №3(40). С.24–
30.
6. Polishchuk I. 
Adamenko М. 
Pasichnyk N. 
Conceptual framework 
of innovative capacity 
management of 
enterprise personnel. 
Periodik.Naukowy 
Akademii Polonijnej. 
27(2018). nr2. p. 72–
78.
7. Поліщук І.Г., 
Астаф’єва К.О. 
Стратегія управління 
проектами на 
першому етапі 
життєвого циклу 
підприємства. 
Ефективна економіка. 
2018. №2. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/2_20
18/57.pdf

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 



(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Управління 
інноваційною, 
інвестиційною та 
економічною 
діяльністю 
інтегрованих 
об’єднань та 
підприємств: 
монографія/ за заг. 
ред. Л.М. Савчук. 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. 520 с.
2. Сучасні тенденції 
функціонування та 
розвитку 
підприємства: загрози 
і виклики: монографія 
/ за заг. ред С. Б. 
Довбні. 
Дніпропетровськ: 
ЛІРА, 2016. 456 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Управління 
підприємницькою 
діяльністю» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» всіх форм 
навчання / укл. І.Г. 
Поліщук, О.Б. 
Короленко. Кривий 
Ріг: КНУ. 2020. 20 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Управління 
підприємницькою 
діяльністю» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / укл. І.Г. 
Поліщук, О.Б. 
Короленко. Кривий 
Ріг: КНУ. 2020. 44с.



3. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» всіх 
форм навчання / укл. 
В.А. Ковальчук, І.Г. 
Поліщук. Кривий Ріг: 
КНУ. 2019. 24 с.
4. Методичні вказівки 
до підготовки та 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Організація 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» всіх 
форм навчання / укл. 
І.Г. Поліщук, К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
КНУ. 2018. 49 с.

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Поліщук І.Г., 
Кошова К.М. 
Антикризові заходи на 
промисловому 
підприємстві. Аспекти 
прогнозування 
економічного та 
соціального розвитку 
країни: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Дніпро, 30 
січня 2021 р.) Дніпро, 
2021. С.51–57.
2. Поліщук І.Г., 
Іванова А.А.  
Управління витратами 
на металургійному 
підприємстві.  
Модернізація 
економіки: теоретичні 
засади та практика 
реалізації: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Запоріжжя, 23 
січня 2021 р.). 
Запоріжжя, 2021. С. 
63–66.
3. Поліщук І.Г., Рожко 
Д.С. Методи 
підтримки прийняття 
рішень при об’єднанні 
складних систем 
різного призначення. 
Сучасний 
менеджмент: 
проблеми теорії та 
практики: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, травень 
2021р.). Кривий Ріг, 
2021. С. 139–141. URL: 



http://ds.knu.edu.ua/js
pui/
4. Поліщук І.Г., 
Клименко К.В. 
Проблематика 
ефективного 
управління в умовах 
тотальної 
диджиталізації. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, березень 
2021р.) Кривий Ріг. 
2021. С.91–94.
5. Поліщук І.Г., Рожко 
Д.С. Особливості 
обліку та амортизації 
тварин у сільському 
господарстві. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, березень 
2021р.) Кривий Ріг,  
2021. С. 94–98.
6. Поліщук І.Г., 
Короленко О.Б., 
Давидюк В.В. 
Управління 
комерційною 
діяльністю 
підприємства на 
основі маркетингу. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
(Кривий Ріг, 23–25 
травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
143.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 



Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
дипломною роботою 
бакалавра К.В. 
Клименка, який 
зайняв 2 місце у 
конкурсі дипломних 
робіт.

262902 Турило 
Анатолій 
Михайлович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
доктора наук 
ДH 003544, 

виданий 
25.04.1997, 

Диплом 
кандидата наук 

37 Інноваційний 
розвиток 
підприємства

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 



ЭK 015113, 
виданий 

30.06.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
019791, 

виданий 
01.02.1990, 

Атестат 
професора ПP 

000842, 
виданий 

12.11.2001

включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Турило А.М., Турило 
А.А., Корнух О.В. 
Трансформація: 
характерні риси, 
вимоги до 
менеджменту 
корпорації та 
методологія оцінки. 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг. 2018. Вип. 46. С. 
191–195.
2. Турило А.М., 
Турило А.А. 
Фінансово-економічні 
аспекти формування 
людського капіталу і 
його реалізація в 
процесах 
забезпечення 
інноваційності, якості, 
менеджменту, 
ефективної 
інфраструктури та 
конкурентності. 
Науково-практичний 
журнал: Економіка та 
митно-правові 
відносини. 2019. Вип. 
№ 9–10. С. 6–12.
3. Турило А.М., 
Турило А.А. Теорія 
цінності людини і її 
зв'язок з фінансово-
економічним 
розвитком мікро та 
макросередовища. 
Науково-практичний 
журнал: Економіка та 
митно-правові 
відносини. 2019. Вип. 
№ 11–12. С. 7–13.
4. Турило А.М. 
Розвиток теорій 
цінності  людини і 
людського капіталу в 
аспекті їх фінансово-
економічного 
дослідження та 
методології 
вимірювання. 
Науково-практичний 
журнал: Економіка та 
митно-правові 
відносини. 2019. Вип. 
№ 11–12. С. 13–21.
5. Турило А.М., 
Турило А.А. 
Внутрішня адаптація 
підприємства: якість 
персоналу, 
ефективність та 
менеджмент. 
Науково-практичний 
журнал: Економіка та 
митно-правові 
відносини. 2019. Вип. 
№ 13–14. С. 6–14.
6. Турило А.М. 
Адаптація – 
об’єктивний 
економічний закон, 
парадигма і умова 



конкурентного 
розвитку. Науково-
практичний журнал: 
Економіка та митно-
правові відносини. 
2019. Вип. № 13–14. С. 
14–21.
7. Турило А.М., 
Турило А.А. 
Філософсько-
соціально-економічні 
аспекти сутності 
категорії «цінність 
людини» і 
актуальність її 
самооцінки.  Науково-
практичний журнал: 
Економіка та митно-
правові відносини. 
2020. Вип. № 1–2. С. 
7–12.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Турило А.М. 
Фінансовий 
менеджмент, 
інтелектуальний 
капітал і ринкова 
вартість підприємства. 
Теорія і практика 
регіонального 
розвитку: монографія. 
Дніпро: Герда, 2016. 
584с.
2. Турило А.М. 
Фінансова і 
економічна діяльність 
підприємства в 
аспекті інноваційного 
і конкурентного 
розвитку. Економічні, 
фінансово-облікові та 
правові проблеми 
діяльності 
підприємств: 
монографія. Дніпро: 
Герда, 2016.  336 с.
3. Турило А.М., 
Турило А.А. Ринок, 
конкуренція і 
економічна 
грамотність: основні 
терміни та показники 
економічної 
ефективності в системі 
підприємства. 
Управління 
інноваційною, 
інвестиційною та 
економічною 
діяльністю 
інтегрованих 
об’єднань та 
підприємств: 
монографія. 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. 520 с. 
4. Турило А.М., 



Святенко С.В. Аналіз 
впливу зовнішнього 
середовища на 
економічний розвиток 
промислових 
підприємств. 
Соціально-
економічний та 
технічний розвиток 
підприємств: 
проблеми, рішення, 
оцінка ефективності: 
монографія. 
Дніпропетровськ: 
Пороги, 2016. 553 с.
5. Турило А.М., 
Корнух О.В. 
Методологічні 
підходи до 
оцінювання  
трансформації на 
мікрорівні з позиції 
фінансово- 
економічних критеріїв 
її розвитку.Взаємодія 
банків та інших 
фінансових установ з 
підприємствами: 
теорія, методика і 
практична реальність: 
монографія / за заг. 
ред. Л.І. Катан та Н.І. 
Демчук. Дніпро: 
Пороги, 2018. С. 359–
369.
6. Турило А.М., 
Турило А.А., Зінченко 
О.А.. Удосконалення 
теоретико-
методичних підходів 
до формування 
системи управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємства. 
Інстурменти та методи 
комерціалізації 
інноваційної 
продукції: 
монографія. Суми: 
Траторія, 2018. С. 41–
55.

6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
1. Науковий керівник 
здобувача, який 
одержав документи 
про присудження 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук, 
спеціальність 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)». 
Короленко Р. В. 2015 
рік.

11) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 



ради не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад:
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 09.052.01, 
спеціальність 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) при 
Криворізькому 
національному 
університеті.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Член редакційної 
колегії наукових 
видань:
- Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць КНУ;
- Науково-
практичний журнал 
Економіка та митно-
правові відносини. 
ТНЕУ.

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Турило А.М., Турило 
А.А. Фінансовий 
потенціал 
підприємства: 
значимість і умови 
розвитку. Майбутнє – 
аудит: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 17 
грудня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. С. 
43–44.
2. Турило А.М., 
Зінченко О.А., Корнух 
О.В. Економіка і 
фінанси підприємства 
в ракурсі управління 



його соціально-
психологічним 
капіталом. Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
22–24 травня 2018 р.). 
Кривий Ріг, 2018. С. 
115.
3. Турило А.М., 
Турило А.А. Проблема 
співвідношення 
фінансово-
економічного, 
інноваційного і 
інтелектуального 
видів розвитку на 
підприємстві. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
22–24 травня 2018 р.). 
Кривий Ріг, 2018. С. 
114.
4. Турило А.М., 
Турило А.А. 
Концепція 
формування і оцінки 
взаємозв’язку 
людського капіталу, 
креативності та 
інноваційної 
інфраструктури. 
Проблеми 
формування та 
розвитку інноваційної 
інфрастури: матеріали 
V  Міжнар. наук.-
практ. конф. (Львів, 
23–25 травня 2019 р.). 
Львів, 2019. С. 533.
5. Турило А.М., 
Турило А.А. 
Національна 
економіка, людський 
капітал і закон 
економічного балансу. 
Information potential 
of socio-economic 
development of the 
state and regions. 
(Вроцлав, 20 квітня 
2020 р.). Вроцлав, 
2020. С. 7–11.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
1. Академік Академії 
економічних наук 
України.
2. Академік Академії 
гірничих наук України 
(відділення 
економіки)

210352 Рябикіна 
Наталія 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021184, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010194, 

виданий 
17.02.2005

25 Управління 
біржовою 
діяльністю  

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 



наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Riabykina N., 
Khorolskyi V., Yermak 
S., Bavyko A. 
Technological complex 
of automated control 
and management of 
water purification and 
bread production with 
robotic technologic 
intensifiers. Journal of 
Hygienic Engineering 
and Design. 2018. 
№24. P. 148–161.
2. Рябыкина Н.И., 
Ревва А.Н., Булеев В.Е. 
Экономический 
потенциал Украины и 
пути его реализации в 
условиях кризисна. 
Стратегія і механізми 
регулювання 
промислового 
розвитку: зб. наук. 
праць. Київ: НАН 
України, Інститут 
економіки 
промисловості, 2016. 
С. 19–27.
3. Рябикіна Н.І., 
Рябикіна К.Г., 
Лісніченко О.О. 
Напрямки 
трансформації бізнес-
моделі як механізму 
забезпечення 
ефективності 
управління капіталом 
гірничозбагачувальни
х підприємств. Бізнес 
Інформ. 2017. №1. С. 
172–179.
4. Рябикіна Н.І., 
Хорольський В.П., 
Діянов І.П., 
Хорольський К.Д. 
Багаторівнева система 
оцінки економічної 
безпеки й діагностики 
стану підприємства на 
основі теорії нечітких 
множин. Вісник 
Хмельницького нац. 
ун-ту. Економічні 
науки. 2018. С. 33–41.
5. Рябикіна Н.І. 
Обґрунтування 
механізму оцінювання 
використання 
основних засобів на 
підприємствах 
гірничо-
збагачувального 
комплексу Кривбасу. 
Бізнес Інформ. 2018. 
№5. С. 160–167.
6. Riabykina N., 
Riabykina K., 
Bukhanets V. Aspects of 
incorporated and 
objectified capital 
formation. Scientific 
journal of  Polonia 
University. Vol. 35, nr4 
(2019), p. 19–26.

3) наявність виданого 
підручника чи 



навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Методи розвитку та 
забезпечення 
капіталізації 
промислових 
підприємств в умовах 
інституціональних 
змін: монографія / за 
ред. І.П. Булєєва. НАН 
України, Ін-т 
економіки пром-сті. 
Київ, 2016. 312 с.
2. Рябикіна Н. І., 
Рябикіна К.Г. 
Загальна теорія 
статистики: навч. 
посібник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ «КНУ», 2017. 
300 с.
3. Управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємств регіону з 
техногенними 
територіями: 
монографія / за ред.. 
В.П. Хорольського. 
Видавництво 
«Діонат» (ФО-П 
Чернявський Д.О.). 
Кривий Ріг, 2018. 602 
с.
4. Інвестиційна 
підтримка 
мінерально-
сировинної бази 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред. д-ра техн. наук, 
проф. В.А. 
Ковальчука. Прага: 
OKTAN PRINT. 2020. 
164 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 



до виконання 
індивідуальної роботи 
студентів освітнього 
ступеня «бакалавр» з 
дисципліни 
«Економічна 
статистика» для 
напряму підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства» 
(спеціальності 051 
«Економіка») ІІ курсу 
денної форми 
навчання та I курсу 
денної зі скороченим 
строком форми 
навчання / укл. Н.І. 
Рябикіна, К.Г. 
Рябикіна. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2017. 41 
с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуальної роботи 
студентів освітнього 
ступеня «бакалавр» з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства, 
економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини» галузі 
знань 0305 
«Економіка та 
підприємництво» 
напрямів підготовки 
6.030509 «Облік і 
аудит», 6.030508 
«Фінанси і кредит»; 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальностей 072 
«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування», 071 
«Облік і 
оподаткування», 074 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
заочної та заочної зі 
скороченим строком 
форми навчання / 
укл. Н.І. Рябикіна, 
К.Г. Рябикіна. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2017. 29 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуального 
завдання з 
дисципліни 
«Тендерна діяльність» 
для студентів ступеня 
вищої освіти 
«бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка» заочної 
та заочної зі 
скороченим строком 
форми навчання / 
укл. Н.І. Рябикіна, 
К.Г. Рябикіна. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2018. 40 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуального 
завдання з 
дисципліни 
«Управління 



біржовою діяльністю» 
для здобувачів 
другого 
(магістерського)  
рівня вищої освіти 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ОПП  
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» очної 
(денної) та заочної 
форми навчання / 
укл. Н.І. Рябикіна,. 
Кривий Ріг: КНУ. 
2021. 34 с.
5. Методичні вказівки 
до написання та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи здобувачами 
ступеня вищої освіти 
«бакалавр» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» усіх форм 
навчання.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Відповідальний 
виконавець 
ініціативної науково-
дослідної роботи 
«Формування 
інноваційно-
інвестиційного 
потенціалу 
людиноцентричної 
моделі економіки», 
РК № 0119U002042, 
термін виконання 
2019–2021 рр.
2. Відповідальний 
виконавець 
госпрозрахункової 
науково-дослідної 
роботи «Підвищення 
ефективності 
використання 
сільськогосподарської 
продукції в межах 
ТОВ «Дніпрянка», РК 
№ 0120U104715, 
термін виконання 
2021 р.

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 



науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Рябикіна Н.І., 
Недотопа Е.Є. 
Управління 
інтелектуальним 
капіталом на 
підприємстві. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
25–27 травня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. С. 
112.
2. Рябикіна Н.І., 
Рябикіна К.Г. 
Дослідження капіталу 
як стратегічного 
ресурсу. Майбутнє – 
аудит: матер. Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 17 грудня 
2016 р.). Кривий Ріг, 
2016. С. 66.
3. Рябикіна Н.І., 
Рябикіна К.Г., Андрух 
Л.С. Формування 
інноваційного 
потенціалу 
гірничодобувного 
підприємства. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
24–26 травня 2017 р.). 
Кривий Ріг, 2017. С. 
112.
4. Рябикіна Н.І., 
Омельченко Д.С. 
Диверсифікація 
виробництва як шлях 
до успіху на прикладі 
кампанії «samsung 
group». Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
23–25 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
163.
5 Рябикіна Н.І., Гусак 
А.С. Знос і його вплив 
на вартість машин та 
обладнання при 
оцінюванні техніко-
технологічного 
потенціалу 
підприємства. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
23–25 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
165.
6. Рябикіна Н.І., 
Рябикіна К.Г., 
Чумаченко Д.Г. 
Напрями 
удосконалення 
управління 



оборотними активами 
суб’єкта 
підприємницької 
діяльності. Актуальні 
економіко-правові, 
соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 р.). 
Кривий Ріг, 2020. С. 
33–36.
7. Рябикіна Н.І., 
Рябикіна К.Г., Шахрай 
І.В. Підвищення 
ефективності 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції суб’єкта 
малого 
підприємництва. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2021 р.). 
Кривий Ріг, 2021. С. 
23–27.

222148 Паустовська 
Тамара 
Іванівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014634, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019130, 

виданий 
18.04.2008

32 Міжнародна 
економічна 
інтеграція 

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Паустовська Т.І. 
Інтелектуальна 
власність як складова 
інтелектуального 
капіталу в 
постіндустріальній 
економіці». Науковий 
журнал Вісник 
Одеського 
Національного 
університету. Том 21. 
Вип. 1. Економіка. 
2016. С. 20–24.
2. Паустовська Т.І. 
Історико-економічний 
шлях 
підприємництва». 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. Вип. 20. 
2017. С. 12–17.
3. Паустовська Т.І. 
Регулювання ринку 
праці в умовах 
сучасної світової 
конкуренції. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Вип. 17, 



част. 2. 2018. С. 33–38.
4. Лашкун Г.А., Шахно 
А.Ю., Паустовська Т.І. 
Проблеми кількісної 
оцінки 
інтелектуального 
капіталу як складової 
національного 
людського капіталу. 
Науково-практичний 
журнал Інвестиції: 
практика та досвід. № 
13. 2018. С. 32–37.
5. Паустовська Т.І., 
Гусак А.С. Глобальні 
економічні фактори 
зміни навколишнього 
середовища: сучасні 
тенденції та основні 
проблеми. Науково-
практичний журнал 
Економічні студії. №2 
(28). 2020. С.79–85.
6. Паустовська Т.І. 
Еволюція теорій 
глобалізації та їх 
сучасний контекст. 
Бізнес-навігатор. 
2021. Вип. 2 (63). С. 
12–16.
7. Паустовська Т.І., 
Потапчук А.В. Міста-
лідери як суб’єкти 
глобальної економіки. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. 2021. 
Вип. 36. С. 113–116.
8. Шахно А.Ю., 
Паустовська Т.І., 
Кравчук Л.М., Лашкун 
Г.А. 
Людиноцентрична 
складова інноваційно-
інвестиційного 
розвитку 
гірничодобувного 
регіону. Економіка і 
держава. 2021. №8. С. 
37–41.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):
1. Паустовська Т.І. 
Соціально-
орієнтована ринкова 
економіка: варіанти 
теорії та практики для 
України. Innovations 
in the development of 
socio-economic 
systems: 
microeconomic, 
macroeconomic and 



mesoeconomic levels: 
сollective monograph/  
Т.І. Паустовська. 
Kaunas. Lithuania, 
2016. С. 291–303.
2. Paustovska T.I. 
Regulation of labor 
market  in conditions of 
modern world 
competition. 
Mechanisms of 
interaction between 
competitiveness and 
innovation in modern 
international economic 
relations: сollective 
monograph / edited by 
M. Bezpartochnyi. Riga 
(Latvia), 2017. С. 110–
119.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійних 
(індивідуальних) 
завдань з дисципліни 
«Регіональна та 
міжнародна 
економіка» для 
студентів галузі знань 
0305 «Економіка і 
підприємництво» 
денної форми 
навчання для 
студентів галузі знань: 
0305 Економіка та 
підприємництво 
денної форми 
навчання / укл. Т.І. 
Паустовська. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2016. 17 с.
2. Методичні вказівки 
до  виконання  
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Політична економія 
та історія економіки» 
(тести, ситуації, 
задачі) для студентів 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування, 
074 Публічне 
управління та 
адміністрування, 076 
Підприємництво, 



торгівля та біржова 
діяльність  за 
ступенем підготовки 
бакалавр для всіх 
форм навчання / укл. 
Т.І. Паустовська. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2017. 50 с.
3. Методичні вказівки 
до  проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Політична економія 
та історія економіки» 
для студентів 
спеціальностей: 051 
Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування, 
074 Публічне 
управління та 
адміністрування, 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність  за 
ступенем підготовки 
бакалаврів для всіх 
форм навчання / укл. 
Т.І. Паустовська. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2017. 68 с.

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Паустовська Т.І. 
Трансформація праці 
як шлях до 
економічного 
зростання. 
Економічне зростання 
як складова 
ресурсного 
забезпечення 
економіки країни: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Дніпро, 17–18 
листопада 2017 р.). 
Дніпро, 2017. С. 6–9.
2. Паустовська Т.І. 
Інтелектуальний 
капітал – крок до 
майбутнього 
громадянського 
суспільства України. 
Актуальні питання 
розвитку економічної 
науки та її вплив на 
становлення 
громадянського 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. з іноземною 
участю (Рівне, 20 
квітня 2018 р.). Рівне, 
2018. С. 97–100.
3. Паустовська Т.І., 
Косолап В.А. 
Інтелектуальна 
власність та сучасні 



правові засади її 
захисту. Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
22–24 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
153.
4. Паустовська Т.І. 
Інтелектуальний 
капітал в структурі 
соціального капіталу. 
Сучасні наукові 
погляди на економічні 
механізми 
стимулювання 
соціально-
економічного 
розвитку: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Ужгород, 16 
лютого. 2019 р.). 
ужгород, 2019. С. 9–11.
5. Паустовська Т.І., 
Прігова Є. Логістичні  
ризики на 
підприємствах та 
заходи їх 
запобігання» 
Становлення нової 
економіки в сучасних 
умовах: особливості, 
напрями та 
пріоритети: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. для студентів, 
аспірантів та молодих 
вчених. (Київ, 20 
лютого 2020 р.). Київ, 
2020. С. 149–151.
6. Паустовська Т.І. 
Історичний шлях 
нового суспільства 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 р.). 
Кривий Ріг, 2020. С. 
6–9
7. Паустовська Т.І. 
Економічні аспекти 
глобальних проблем 
минулого та 
сьогодення. Нові 
виклики та актуальні 
проблеми розвитку 
світового 
господарства: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. Інтернет-
конф. (Харків, 1–28 
лютого 2021 року). 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова,  2021. С. 
28–29.

38001 Астаф`єва 
Катерина 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Державного 

вищого 
навчального 

9 Управління 
торговельною 
діяльністю 

Виконання пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 



закладу 
"Київський 

національний 
економічний 
університет 

імені Вадима 
Гетьмана", рік 

закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Державного 

вищого 
навчального 

закладу 
"Київський 

національний 
економічний 
університет 

імені Вадима 
Гетьмана", рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
050104 

Фiнанси, 
Диплом 
магістра, 

Криворізький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
076 

Підприємницт
во, торгівля та 

біржова 
діяльність, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017643, 
виданий 

21.11.2013, 
Атестат 

доцента AД 
002149, 
виданий 

23.04.2019

фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Астаф’єва К.О., 
Адамовська В.С. 
Стратегія управління 
ментальним 
здоров‘ям за 
дистанційної  роботи  
працівників  
державних  установ та 
суб‘єктів 
господарювання. 
Вчені записки 
університету «КРОК». 
2020. Вип. №3 (59). 
С.52–59. URL : 
http://snku.krok.edu.u
a/vcheni-zapiski-
universitetu-
krok/issue/view/13/53.
2. Ishchenko M., 
Astafieva K., 
Adamovska V., 
Bondarenko O., 
Mishchuk I. Enterprise 
digitalization security 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР13 Вільно 
спілкуватися з 
професійних 
питань державною 
та іноземною 
мовами усно і 
письмово.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Іноземна мова для 
кар’єри та бізнесу

Комунікаційний метод
Метод проектів 
Диференційований метод  

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік



ПР12. 
Демонструвати 
вміння працювати 
на міжнародних 
ринках.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Іноземна мова для 
кар’єри та бізнесу

Комунікаційний метод
Метод проектів 
Диференційований метод  

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

ПР11. 
Впроваджувати 
інноваційні 
проекти з метою 
створення умов для 
ефективного 
функціонування та 
розвитку 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структур.

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен



пізнавальної діяльності.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

ПР10. Вміти 
вирішувати 
проблемні 
питання, що 
виникають в 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структур за умов 
невизначеності та 
ризиків.

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік



навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

ПР9. Розробляти і 
приймати рішення, 
спрямовані на 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
суб’єктів 
господарювання у 
сфері 
підприємницької, 
торговельної 
та/або біржової 
діяльності.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен



ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР8. Оцінювати 
продукцію, товари, 
послуги, а також 
процеси, що 
відбуваються в 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структурах, і 
робити відповідні 
висновки для 
прийняття 
управлінських 
рішень.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік



Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР14. 
Демонструвати 
доброчесність у 
вирішенні питань 
при розв’язанні 
практичних 
завдань у 
професійній 
діяльності та 
прийняті 
управлінських 
рішень у сфері 
підприємницької, 
торгівельної 
та/або біржової 
діяльності.

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік



самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

ПР7. Визначати та 
впроваджувати 
стратегічні плани 
розвитку суб’єктів 
господарювання у 
сфері 
підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової 
діяльності.

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління 
торговельною 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 

Поточний контроль
Модульний контроль



діяльністю творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

ПР4. 
Застосовувати 
бізнес-комунікації 
для підтримки 
взаємодії з 
представниками 
різних професійних 
груп.

Іноземна мова для 
кар’єри та бізнесу

Комунікаційний метод
Метод проектів 
Диференційований метод  

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 



Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

ПР6. Вміти 
розробляти та 
впроваджувати 
заходи для 
забезпечення 
якості виконуваних 
робіт і визначати 
їх ефективність.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен



мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР1. Вміти 
адаптуватися та 
проявляти 
ініціативу і 
самостійність в 
ситуаціях, які 
виникають в 
професійній 
діяльності.

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік



мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Іноземна мова для 
кар’єри та бізнесу

Комунікаційний метод
Метод проектів 
Диференційований метод  

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

ПР5. Вміти 
професійно, в 
повному обсязі й з 
творчою 
самореалізацією 
виконувати 
поставлені 
завдання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової 
діяльності.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік



методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР3. Вміти 
розробляти заходи 
матеріального і 
морального 
заохочення та 
застосовувати 
інші інструменти 
мотивування 
персоналу й 
партнерів для 
досягнення 
поставленої мети.

Розвиток 
особистісного 
потенціалу в бізнесі 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль залік

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Практика 
переддипломна 

Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Підсумковий контроль залік

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

ПР2. Визначати, 
аналізувати 
проблеми 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності та 
розробляти заходи 
щодо їх вирішення.

Кваліфікаційна робота          Практичні методи, робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Публічний захист 

Практика Практичні методи, робота з Підсумковий контроль залік



переддипломна літературою та 
інформаційними ресурсами, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самонавчання, методи 
самостійної роботи, 
консультування.   

Управління біржовою 
діяльністю  

словесні методи 
наочні методи 
практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
торговельною 
діяльністю 

словесні методи наочні 
методи практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні методи 
наочні методи 
практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Міжнародна 
економічна інтеграція 

словесні методи 
наочні методи 
практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Управління 
підприємницькою 
діяльністю 

словесні методи 
наочні методи 
практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 
самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

ПотПоточний контроль
Модульний контроль
Курсова робота 
Підсумковий контроль 
екзамен

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

словесні методи 
наочні методи 
практичні методи 
творчі, проблемно-пошукові 
методи;
навчальні дискусії;
методи стимулювання і 
мотивації до навчання;
методи контролю і 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен



самоконтролю за 
ефективністю навчально-
пізнавальної діяльності.

 


