
 
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) 4. Кафедра 
інженерної педагогіки та мовної підготовки (ІПМП)

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

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(097)-424-50-62
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

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 р.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 грудні 2019 р. за даною ОПП було випущено перший набір – 5 здобувачів денної форми здобуття вищої освіти та 6 
здобувачів заочної форми здобуття вищої освіти. У липні 2020 р. – 3 здобувача заочної форми, які вступили до 
університету на основі раніше здобутого ступеню вищої освіти магістр або спеціаліст з інших спеціальностей. 
Контингент здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти формується з числа випускників першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та працівників підприємств, організацій та установ Кривого Рогу та 
Криворізького району, охочих отримати другу вищу освіту.
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 та необхідністю комплексного підходу до її аналізу й 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 та 1 рік 10 місяців для здобувачів, які вступили до університету на основі раніше 
здобутого ступеню вищої освіти магістр або спеціаліст з інших спеціальностей.
Університет функціонує в найпотужнішому промисловому центрі України, до якого входять: 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, 
машинобудівні та інші підприємства. 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» та 
«Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року». 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 ОД

1 курс 2020 - 2021 2 2 0

2 курс 2019 - 2020 4 3 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_маг_2020_.pdf Ov3fC5r+EzsmyngBMf9YIdaC0Yf/UN93qT5ZFtHmQi8=

Навчальний план за ОП Навч.план ПТБ (м-н) 
магістр_денна.pdf

sVednNrt4yxw6YTRq6TkSfrtwzi1XKNS8ZX1RblBipQ=

Навчальний план за ОП Навч.план ПТБ (м-н) 
магістр_заочна..pdf

C+s5YrytqimuS57yvMI2GRbiZnq2oDKvZKqk7PJbGHk=

Навчальний план за ОП Навч.план ПТБ-(прх-н) 
магістр_денна.pdf

c16KKjRIO8KQelV7952pJiCYhUGVLdiAZ8bUN59vTSo=

Навчальний план за ОП Навч.план ПТБ (прх-н) 
магістр_заочна..pdf

OKSye5poATagv4BWy6wTnisBWP/WYgpMCAWn5F5nb
X4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на ОПП_ПАТ КРЗК.pdf kECSOgtOxEzeHRFrsEyueP3WGUCZnaoqgb2NAo80+B
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на 
ОПП_ІНГЗК_Метінвест.pdf

RqDZg/P8pNZacWiDiPWKOwIK9k4Tw032nSr0nppuIvA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на ОПП_ТзОВ Друкарня 
Октан-Принт.pdf

/NhsND2RUIfrbeP4jixgCzz2lsBkj88WbKzja1GOPvU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на ОПП_ТОВ С В Груп.pdf HTEk/kzcYoXsdnCcbCoqOmLbVBpOkAy2kHfAf8K/nas=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія на ОПП_ТОВ 
Спецресурси.pdf

iy1wcjon7sZ8waSD12N/fqKCWpdEa0DK9DC0R3ypEDQ
=

 
 

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, біржової діяльності та торгівлі, яка орієнтована на формування теоретичних і практичних 
знань для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю, організації та ведення підприємницької 
справи, власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, здійснення операцій на біржах та підготовка 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 та практичні навички 
у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності, спираючись на сучасну науково-методичну базу 
Криворізького національного університету (КНУ), потужну виробничу базу та практичний досвід промислових 
підприємств гірничо-металургійного комплексу Криворізького регіону та специфіку діяльності суб’єктів 
господарювання малого та середнього бізнесу, які забезпечують умови безперебійної господарської діяльності 
містоутворюючим підприємствам. Це дозволить майбутнім фахівцям виконувати професійну роботу в різних 
підрозділах цих підприємницьких структур.

 

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

Місією КНУ є підготовка конкурентоздатних, професійно компетентних, інтелектуально активних, соціально 
відповідальних фахівців на основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового 
потенціалу, навчально-матеріальної та науково-дослідної бази, упровадження міжнародних стандартів якості освіти 
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шляхом надання високоякісних освітніх послуг відповідно до потреб економіки країни та вимог зацікавлених сторін 
Криворізького промислового регіону. 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).
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 можуть бути враховані можливості становлення ОПП, а саме 
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 2019-2020 рр. Пропозиції, виявлені у рамках спільних зустрічей та проведеного анкетування, дали 
можливість підсилити цикл дисциплін професійної підготовки. Як результат, у навчальний план було введено 
дисципліни ВК 2.4 «Електронний бізнес і комерційна діяльність», ВК 2.17 «Адміністрування підприємницької 
діяльності», що формують компетентності ЗК1, ЗК4, СК4, СК5 та програмні результати ПР1, ПР4 та ПР12. 
Можливість такого вибору є основою для формування індивідуального навчального плану здобувачів ОПП.

- роботодавці

У процесі узгодження ОПП з представниками роботодавців від ПАТ «Кривбасзалізрудком», шахти «Гвардійська», 
ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ТОВ «Спецресурси», ТзОВ «Друкарня Октан-Принт», ТОВ 
«Дніпрянка», ТОВ «Сервіспромресурс», ТОВ «С В ГРУП» було розглянуто їхні пропозиції щодо необхідності 
детального вивчення специфіки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств ГМК; 
формування здатності та відповідальності в ухваленні рішень щодо розв’язання складних спеціалізованих задач та 
практичних проблем у професійній діяльності тощо. Інтереси та пропозиції роботодавців було враховано в 
програмних результатах навчання ПР11, ПР12, ПР13, ПР14 та задокументовано у протоколах розширених засідань 
кафедри.

- академічна спільнота

Кафедра має наукові зв’язки з академічною спільнотою, яка була залучена до формулювання цілей та визначення 
програмних результатів ОПП (Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту національного університету 
«Львівська політехніка» в особі заслуженого працівника народної освіти України, директора, д.е.н., професора 
Кузьміна О.Є.; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя в особі д.е.н., професора кафедри 
управління інноваційною діяльністю Андрушків Б.М.; Кременчуцький національний університет ім. М. 
Остроградського в особі завідувача кафедри економіки, д.е.н., професора Маслак О.І.; Донецький національний 
університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського в особі завідувача кафедри економіки та міжнародних 
економічних відносин, д.е.н., доцента Бочарової Ю.Г; Приватний ВНЗ «Інститут підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів» в особі директора Ачкасова В.І.). Отримані рецензії від академічної спільноти не 
передбачають суттєвих змін в цілях та програмних результатах ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність».
До сфери потенційних стейкхолдерів, побажання яких було враховано під час створення та перегляду ОПП, 
належать студенти коледжів, що є структурними підрозділами КНУ (http://www.knu.edu.ua/koledzhi). Проводячи 
періодичний моніторинг потреб ринку праці Кривбасу, члени робочої групи ОПП тісно взаємодіють із профільними 
комісіями коледжів. Це дає можливість удосконалити зміст і професійну спрямованість ОПП.

- інші стейкхолдери

Під час проведення спільних заходів з міськими та районними в місті органами державної влади (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

Було здійснено аналіз працевлаштування випускників та виявлено, що 86% їх працюють за своєю спеціальністю 
(https://eoup.knu.edu.ua/graduates), змогли швидко адаптуватися до реальних умов конкурентного середовища. 7% 
продовжують навчання з підвищення свого професійного рівня за кордоном у рамках програми «Double-degree 
diploma program» (http://doir.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Додаткова-угода.pdf). За прогнозами 
Держкомстату України кількість вакансій за основними видами діяльності, у т.ч. промисловості, упродовж 2019 року 
зростає (http://www.ukrstat.gov.ua/). 
Тому, у цілях та програмних результатах навчання ОПП свідомо були враховані тенденції розвитку спеціальності та 
ринку праці Криворізького промислового регіону.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Надання регіонам більшої самостійності щодо соціально-економічного розвитку підвищує 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 (19,2%) реалізованої промислової 
продукції України , з яких на підприємства ГМК області припадає більше 67% 
(https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pasport_oblasti_2019.pdf ), з чим пов’язана і супутня 
соціально-економічна інфраструктура, галузевий і регіональний контекст є визначальним фактором ОПП.
З огляду на це 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); 
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

Освітня професійна програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим  рівнем вищої освіти галузі знань 07 
«Управління та адміністрування», що продемонстровано інформацією, поданою в описі самої ОПП 
(https://eoup.knu.edu.ua/specialty/076).

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)?

67

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

23
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітніх компонентів ОПП пов’язаний з об’єктом вивчення через практичне опанування навичок з 
економічних процесів та закономірностей функціонування й розвитку підприємства, організації торгівлі та біржової 
діяльності, проходженням переддипломної практики та виконанням кваліфікаційної роботи, що передбачає 
розв’язання проблем у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності,  проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.
Формування дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» зорієнтовано на пріоритетні наукові дослідження в галузі підприємництва, 
фінансування торговельної справи, враховує специфіку роботи зазначеної галузі; базується на проєктних та 
апробованих практичних результатах із урахуванням стану розвитку інновацій та перспектив їх використання й 
упровадження тощо.
Теоретичний зміст предметної області розкривається під час викладання навчальних дисциплін, зокрема 
«Інноваційний розвиток підприємства» (ОЗП 1.1), «Глобальна економіка» (ОЗП 1.3), «Соціальна відповідальність» 
(ОЗП 1.4), «Методологія наукових досліджень» (ВК 2.8), та полягає у використанні теоретичних, науково-
методичних і прикладних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що забезпечують ухвалення 
обґрунтованих рішень. 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.
Застосування в освітньому процесі індивідуальної траєкторії навчання, гнучкого використання різноманітних 
педагогічних методів, стимулювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, створення корпоративної 
культури в університеті 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?

Індивідуальна траєкторія реалізується через індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти, що 
формується згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/ 
storage/files/2/3/19.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?

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. 
Завдяки впровадженню електронного освітнього середовища «АСУ ЗВО» (http://asu1.knu.edu.ua) і наявності власних 
електронних кабінетів у всіх здобувачів,  починаючи з 2020–2021 н.р., здобувачі всіх рівнів освіти матимуть 
здійснювати особистий вибір дисципліни, включаючи до індивідуальних навчальних планів та рівнів освіти. 
Формування груп відбуватиметься в межах усього університету 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.
Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (наказ №50 від 05.02.2020р., 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) вибіркова частина ОПП є обов’язковою складовою навчального 
плану.
Перелік вибіркових дисциплін може оновлюватися щорічно (з певною періодичністю). Гарант програми надає 
роз’яснення сутності різних альтернативних дисциплін для того, щоб допомогти здобувачам обрати додаткові 
поглиблені знання відповідно до їх потреб.
Банк вибіркових дисциплін містить анонси анотацій дисциплін, де вказано очікувані результати навчання за 
дисципліною, дисципліни-попередники та організаційні обмеження.
Загальна процедура інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові дисципліни складається з бесід на 
консультаціях та можливості ознайомлення з Банком вибіркових дисциплін на сайті університету 
(www.knu.edu.ua/ua/storage/files/2/Банк%20вибіркових%20дисциплін.xls).

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 набуття здобувачами вищої освіти професійних 
навичок і вмінь. Із загальної кількості кредитів, що передбачає навчальний план (90 кредитів), практичні заняття 
здобувачів складають 8,5 кредитів (9,41% від загального обсягу кредитів).
Набуття компетентностей забезпечується проходженням переддипломної практики на базі конкретного суб’єкту 
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господарювання з метою вдосконалення знань та практичних навичок, збору інформації для виконання 
кваліфікаційної роботи. 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. Переддипломна практика формує компетентності СК4 та СК5: здатність до вирішення проблемних питань і 
ухвалення управлінських рішень у професійній діяльності та здатність до ініціювання та реалізації інноваційних 
проектів у підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.
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 
здобувачами соціальних навичок шляхом освоєння ряду дисциплін, 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, вміння адаптуватися та проявляти ініціативу і 
самостійність в ситуаціях, які виникають у професійній діяльності тощо. 
Навички soft skills у здобувача вищої освіти формуються при вивченні таких дисциплін, як «Іноземна мова для 
бізнес спілкування (за професійним спрямуванням)» (ОЗП 1.2), «Соціальна відповідальність» (ОЗП 1.4), 
«Управління підприємницькою діяльністю» (ОПП 2.1), «Контролінг» (ВК 2.1), «Моделі і методи прийняття 
управлінських рішень» (ВК 2.7) тощо.
В освітньому процесі застосовуються форми та методи навчання, що сприяють набуттю описаних навичок, а саме: 
дискусії, ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій тощо.

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 23.11.2011р. №1341 «Про Затвердження Національної рамки кваліфікацій» 
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-n); Національному класифікаторі України: «Класифікація видів 
економічної діяльності» ДК009:2010 (http://www.ukrstat.gov.ua/); 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 дисципліну, встановлюються гарантом ОПП у відповідності зі 
змістом й обсягом компетентностей, необхідних здобувачам вищої освіти для досягнення очікуваних програмних 
результатів навчання. Результати навчання описують, що повинен знати, розуміти чи вміти робити здобувач після 
успішного закінчення процесу навчання. Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання 
(модулі, дисципліни і практику тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного 
компонента у зв’язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за даною 
програмою. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним 
планом і повинен становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу здобувача вищої 
освіти, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
Освітні програми реалізуються відповідно до навчальних планів очної (денної) та заочної форм навчання, 
затверджуються наказом ректора Університету.
Графік навчального процесу та розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами 
навчання (http://asu1.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/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-mahistr
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Програма вступних випробувань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» формується відповідно до Правил Прийому до КНУ (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), 
які щороку переглядаються, а також Положення про організацію прийому на навчання до КНУ для здобуття ступеня 
магістр (http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Підготовка%20до%20вступу/магістри%202020/441.pdf).
Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного випробовування, програму 
якого розробляє кафедра економіки, організації та управління підприємствами та переглядає щорічно, 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 способом для формування контингенту здобувачів вищої освіти, які 
вмотивовані до навчання 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/2/3/19.pdf), Положенням про порядок переведення, 
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).
Підготовка іноземних громадян здійснюється на підставі міжнародних договорів України; програм та договорів, 
укладених КНУ з юридичними та фізичними особами.
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/2/3/19.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 здобуття вищої 
освіти.
Організація навчального процесу за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється через 
проведення лекцій, лабораторних та практичних занять, виконання завдань самостійної роботи; консультації; 
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елементи дистанційного (on-line, електронного) навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf).
При викладанні використовуються методи навчання, які сприяють досягненню заявлених в ОПП цілей та 
програмних результатів, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та відповідають принципам 
академічної свободи (табл.3).
ОПП передбачає одним із програмних результатів навчання вміння використовувати комп’ютерні програми в 
професійній діяльності. Це пояснює раціональний вибір такого методу навчання, як електронна презентація 
навчальних матеріалів.

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 
навчання.

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/2/3/93.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/novini/anketuvannya-zdobuvachiv-vyshhoi-osvity), 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/2/3/19.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 мають дозвіл власника авторських прав на вільне 
використання в освітньому процесі. 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://eoup.knu.edu.ua/science). 
Зв'язок між науковими дослідженнями, викладанням і навчанням за ОПП відобразився в ініціативній науково-
дослідній роботі «Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу людиноцентричної моделі економіки» 
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(держреєстрація №0119U002042) та вибіркових освітніх компонентах ВК 2.8 «Методологія наукових досліджень», 
ВК 2.12 «Управління економічною безпекою», ВК 2.14 «Управління та розвиток людського капіталу». Так, у ВК 2.12 
включені результати дисертації кандидата економічних наук Астаф’євої К.О. «Оцінка економічної безпеки 
підприємств із урахуванням етапів їх життєвих циклів», а у ВК 2.14 – результати дисертації кандидата економічних 
наук Рябикіної К.Г. «Ефективність управління капіталом підприємства (на прикладі гірничодобувних 
підприємств)». При проведенні практичних занять освітньої компоненти ОПП 2.10 «Економіка та організація 
бізнесу» використовується методика оцінювання ефективності стимулювання персоналу підприємства з 
урахуванням інтегрального показника, що розроблена в дисертації кандидата економічних наук Кутової Н.Г.
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 к.е.н. Рябикіна К.Г.
За останні 5 років викладачі та здобувачі кафедри ЕОУП взяли участь у понад 30 конференціях різних рівнів за 
профілем кафедри.

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 
СТОУ–КНУ 03:2015 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) гарантом ОПП і кафедрою здійснюється 
моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм 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.

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, зокрема Шахно А.Ю., Турило А.А., 
Темченко Г.В., Астаф’єва К.О, Рябикіна К.Г., Кутова Н.Г.
Університет має угоди з польськими закладами вищої освіти щодо реалізації програми подвійних дипломів «Double-
degree diploma program» (Бондаренко І.І. 2019-2021 р.р., http://doir.knu.edu.ua/sacwcff/).

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. 
Кожний викладач перед початком роботи над навчальною дисципліною ознайомлює здобувачів зі змістом, 
структурою, формами контролю та критеріями оцінювання. Робота здобувача на лекціях оцінюється на основі 
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аналізу відвідування й рівня підготовки до занять. 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 здобувача до підсумкового контрольного заходу є мінімальна сума балів, яку він повинен набрати 
під час виконання необхідних видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
Загальна сума накопичених упродовж семестру балів складає від 0 балів до100 балів. 
Заліки для здобувачів денної форми навчання виставляються на основі накопичених балів за виконання всіх видів 
робіт. Якщо здобувач не набрав відповідної кількості балів, він може виконати залікову роботу за заліковими 
білетами, зміст яких та максимальна кількість балів передбачена кожною робочою програмою навчальної 
дисципліни. Для здобувачів заочної форми навчання складання заліку проводиться обов'язково в письмовій формі 
за заліковими білетами. Максимальна кількість балів залікової роботи – 50 балів. 
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.
Курсова робота та переддипломна виробнича практика оцінюються як окремий компонент ОПП 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 здобувачів вищої освіти наведено в Положенні про організацію 
освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), ОПП та робочих програмах навчальних 
дисциплін. 
Контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий контроль. Їх суть полягає у виявленні та вимірюванні 
компетентностей здобувачів. Вони є чіткими, зрозумілими, здатними перевірити те, що заплановано, заздалегідь 
оприлюдненими.
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://asu1.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://asu1.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 як захист кваліфікаційної (магістерської) 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. Атестація здійснюється 
відкрито та публічно.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положеннями Університету:
- про організацію освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf),
- про порядок оцінювання знань студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf),
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- 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).
Документи містять процедуру проведення контрольних заходів, критерії поточного оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти при вивченні навчальних дисциплін, розподілення балів за темами та змістовими 
модулями, терміни проведення контрольних заходів.

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

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. Заліки та екзамени мають право відвідувати та перевіряти на відповідність вимогам ректор, проректор, 
декан, завідувач кафедри, особи, уповноважені на це наказом ректора.
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регулюється відповідним положенням КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) та Положенням про академічну доброчесність 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), згідно з якими прозорість, неупередженість оцінювання досягнень 
здобувачів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. Згідно з документами викладачі проводять 
екзамен (залік) 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/2/3/19.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).
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, із дисципліни якої студент одержав незадовільну оцінку
За поданням декана факультету здобувачів, які мають академічну заборгованість, відраховують з КНУ за 
невиконання індивідуального навчального плану, якщо мають академічну заборгованість із трьох або більше 
дисциплін, не ліквідували академічну заборгованість у встановлені терміни, не виконали програму виробничої 
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/2/3/19.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) (п.10) закріплює заходи й систему запобігання та виявлення 
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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 Положення про академічну доброчесність у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.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 
біржової діяльності», рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або 
оргкомітетів конференцій КНУ. 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 Положення про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), університет популяризує академічну доброчесність серед 
працівників та здобувачів вищої освіти шляхом:
формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо 
оформлення посилань на матеріали;
ознайомлення з принципами самостійної роботи, коректного використання інформації з інших джерел та 
уникнення плагіату, а також правил оформлення цитувань;
сприяння здобувачам вищої освіти, науковому товариству та молодим ученим в ознайомленні з правилами наукової 
етики.
Керівники кваліфікаційних робіт ознайомлюють здобувачів з принципами академічної доброчесності, пояснюють 
наслідки порушення авторських прав та інтелектуальної власності.
У рамках дисципліни «Соціальна відповідальність» здобувачі вищої освіти розглядають питання з академічної 
доброчесності.
Здобувачі мають можливість самостійно перевірити власні робіти на плагіат, не порушуючи правил цитування.
Викладачі активно застосовують творчі завдання, що унеможливлює їх типізацію, списування та мінімізує 
можливість автоматизації розрахунків варіантів завдань. Вони власним прикладом демонструють академічну 
доброчесність, наводячи першоджерела матеріалів у курсах лекцій та практичних занять.

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 
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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 (13 осіб) мають науковий ступінь та вчене звання (докторів наук – 4 особи (30,8%), кандидатів 
наук – 9 осіб (69,2%)) та досвід науково-педагогічної діяльності 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 
виробляють гірничо-металургійну, сільськогосподарську, будівельну продукцію, надають комунальні, фінансові та 
побутові послуги тощо. Зокрема, провідні фахівці ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Кривбасзалізрудком», 
ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», Криворізької філії ПАТ «Приватбанк», Криворізької філії 
ДДПІ «Дніпроцивільпроект», 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, у 2018/2019н.р. для проведення лекції з дисципліни «Моделювання бізнес-процесів» було запрошено 
головного фахівця з економічної безпеки Департаменту економічної безпеки управління безпеки ПрАТ «ІнГЗК» 
к.е.н. Буханця В.В. У 2019/2020н.р. начальник техніко-економічного відділу ДП ДПІ «Кривбаспроект». Гук А.Ю. та 
заступник директора з економічних питань ТОВ «АНАЛІТИК-КР» Савченко О.В. провели лекції з дисципліни 
«Управління підприємницькою 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, дуальна освіта тощо є тими шляхами, які зможуть 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 підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників КНУ 
(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 
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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).
Стимулювання підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників, зростання їх 
майстерності, розвиток творчої ініціативи є метою атестації педагогічних працівників, за якою визначаються 
відповідність обійнятій посаді та рівень кваліфікації. Усе це передбачено в Положенні про атестацію педагогічних 
працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/22.pdf).
Прикладом нематеріального стимулювання викладацької майстерності може бути  нагородження 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.

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 зал, службові приміщення, 
бібліотека, 4 гуртожитки, 6 пунктів харчування, база відпочинку (https://youtu.be/6OAvxo4QT40).
Матеріально-технічне забезпечення кафедри відповідає вимогам навчального процесу і включає методичний 
кабінет та спеціалізовані аудиторії.
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 університету загальною площею 3099,5 м2 нараховує 8 читальних залів на 272 посадкових місць з 
підключенням до Іnternet за допомогою бездротової мережі Wi-Fi.  Кількість підручників та посібників вітчизняних 
і закордонних фахових видань відповідного профілю складає 792667 примірників.

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?

Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти у КНУ є доступна вся інфраструктура та інформаційні 
ресурси, необхідні для реалізації навчального процесу, викладацької та наукової діяльності в межах ОПП: 
забезпечуються необхідні умови для здійснення освітнього процесу; надаються установлені пільги і гарантії; 
забезпечується участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, конкурсах; 
надається можливість брати участь у громадському та студентському самоврядуванні, у вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу; забезпечується право на трудову діяльність у позанавчальний час; зберігається 
місце навчання на період військової служби та інші умови, у т. ч. для осіб з особливими потребами та соціально 
незахищених верств населення, що забезпечує академічна мобільність; формування індивідуального навчального 
плану; отримання академічних, соціальних стипендій та матеріальної допомоги.
В університеті обладнано «Скриньку довіри». Проводяться систематичні зустрічі з представниками студентського 
самоврядування.
Постійно удосконалюється та оновлюється матеріально-технічна база: закуплено нове обладнання для спортивних 
зал, відремонтовано та переобладнано кімнати відпочинку у студентських гуртожитках тощо.

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, засобами лікування, профілактики захворювань та 
зміцнення здоров’я; захист від будь-яких форм фізичного та психічного насилля та організовує якісне харчування. 
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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.
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-виробничої практики проводяться 
інструктажі з техніки безпеки та охорони праці для здобувачів із записом у журналі реєстрації інструктажів.
КНУ вважає, що під час прийняття рішень щодо організації освітнього середовища надзвичайно важливою є 
співпраця із органами студентського самоврядування (http://www.knu.edu.ua/students-ke-
samovryaduvannya/normatyvna-baza).

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 2019–
2024 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 
доброчесності, організації набуття знань та здійснення моніторингу якості освіти.
Консультативна підтримка передбачає організацію групових та індивідуальних консультацій здобувачів з 
стейкхолдерами та викладачами під час проведення заходів («Ярмарок вакансій», День відкритих дверей, наукові 
конференції, особисті презентації підприємств та організацій тощо).
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/).
Соціальна підтримка базується на упровадженні механізмів і заходів соціальної адаптації здобувачів (проєктування 
індивідуальної освітньої траєкторії, створення зручного графіка оплати освітніх послуг, забезпечення під час 
навчання житлом та умовами для повноцінного харчування, надання соціально-психологічної допомоги, вирішення 
протиріч і конфліктних ситуацій тощо).
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, 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) та Антикорупційною програмою КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf), 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.
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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.

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. 
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.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).
Розроблено формалізований механізм періодичного перегляду освітніх програм та внесення змін до них, зокрема 
формування календарного плану перегляду освітніх програм, формування експертної групи (співробітники 
навчально-методичного відділу та центру забезпечення якості вищої освіти, здобувачі вищої освіти та зовнішні 
стейкхолдери тощо), затвердження пакету документації, що висвітлює всі змістові аспекти програми, затвердження 
критеріїв для самооцінки програми, затвердження процедури перегляду освітньої програми, порядок формування і 
затвердження плану заходів щодо вдосконалення програми за результатами її періодичного перегляду, моніторинг 
виконання плану заходів щодо вдосконалення програми за результатами її періодичного перегляду.
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.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, формулюються як у результаті зворотного зв’язку із 
роботодавцями, здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками, так і внаслідок прогнозування 
економічного стану й розвитку суб’єктів господарювання та суспільства.
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 вибіркові освітні компоненти, змінено зміст та програмні результати навчання освітніх компонент 
з метою детального вивчення специфіки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств ГМК.

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 із 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/zvity), 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 посилити цикл професійної підготовки, що реально 
вплинуло на зміст навчання і викладання.
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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/Студрада/нормативна.pdf).
Члени студентської ради факультету економіки та управління бізнесом беруть участь у засіданнях Вченої ради 
факультету і 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 від ПАТ «Кривбасзалізрудком», шахти «Гвардійська», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ 
«Центральний ГЗК», ТОВ «Спецресурси», ТзОВ «Друкарня Октан-Принт», ТОВ «Дніпрянка», ТОВ 
«Сервіспромресурс», ТОВ «С В ГРУП» внесли пропозиції щодо необхідності детального вивчення специфіки 
інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств ГМК, формування здатності та відповідальності в 
ухваленні рішень щодо розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній 
діяльності тощо, які було враховано в програмних результатах навчання.
Дієвою формою урахування інтересів роботодавців за ОПП є щорічне проведення на базі КНУ таких заходів, як 
«Ярмарок вакансій», 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

Перший випуск здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» відбувся у грудні 2019 р. 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 матеріально-технічного забезпечення 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 сервісного супроводження 
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). 
Підвищує рівень професійної підготовки в межах галузі знань 07 «Управління та адміністрування» випускник 
Бондаренко І.І. в Польщі.
Відгуки на випускників від стейкхолдерів підтверджують достатній рівень отриманих компетентностей та 
програмних результатів навчання за ОПП (https://eoup.knu.edu.ua/specialty/076/alumni-reviews).

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 2019–2024 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 2019–2024 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plan-roboty-centru). Це було 
викликано виявленням у ході проведення внутрішнього аудиту низки слабких місць (недостатність стратегічних 
партнерських відносин з міжнародною освітянською спільнотою, що унеможливлює забезпечення повною мірою 
відповідність іноземним аналогам освітніх програм і навчальних планів, відсутність практики викладання 
дисциплін ОПП іноземною мовою, що не дозволяє розширити можливості для інтенсифікації набору іноземних 
студентів та академічної мобільності тощо).
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.
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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?

Наразі ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проходить первинну акредитацію
Але для вдосконалення ОПП використано зауваження та пропозиції попередньої акредитації спеціальності 051 
«Економіка» за другим (магістерським) рівнем у КНУ.
Використано такі зауваження та рекомендації:
активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників ЗВО, застосовуючи засоби масової інформації через 
мережу Internet для їх залучення до навчання за другим (магістерським) рівнем;
залучати до участі у виконанні науково-дослідної роботи кафедри здобувачів вищої освіти та мотивувати їх до 
оприлюднення результатів їх дослідження у фахових друкованих виданнях України;
продовжити роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами за 
програмами академічної мобільності та обміну здобувачів та викладачів.
Дані зауваження та рекомендації враховано для здобувачів рівня вищої освіти таким чином:
удосконалено методи та підходи до проведення профорієнтаційної роботи за рахунок використання мережі Internet 
(наповнення сайту КНУ https://www.knu.edu.ua/, сайту кафедри https://eoup.knu.edu.ua/; поширення інформації в 
соціальних мережах https://www.facebook.com/EOUP1992, @knu_eoup_kr);
включено до списку виконавців ініціативної науково-дослідної роботі «Формування інноваційно-інвестиційного 
потенціалу людиноцентричної моделі економіки» (держреєстрація №0119U002042) здобувача вищої освіти за ОПП, 
у 2020 р. започаткована на базі кафедри економіки, організації та управління підприємствами щорічна 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні 
аспекти розвитку промисловості та суспільства» (https://eoup.knu.edu.ua/science);
використано умови угоди з польським закладом вищої освіти щодо реалізації програми подвійних дипломів 
«Double-degree diploma program» та програм академічної мобільності й обміну здобувачів (Бондаренко І.І. 2019-2021 
р.р., http://doir.knu.edu.ua/sacwcff/).

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);
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/zvity), 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
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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 наукиУкраїни № 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/2/3/19.pdf);
- Правилами прийому до КНУ у 2020році; (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu);
- Стратегією розвитку КНУ на 2019-2024 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/).

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 (88 % - мають наукові ступені та вчені звання). Забезпечують 
підготовку здобувачів за ОПП 9 науково-педагогічних працівників, 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. – 2020р., к.е.н. Рябикіна Н.І. – 2019р.).
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.
Недостатньо тісна співпраця із зарубіжними профільними університетами у науковій та освітній діяльності за 
спорідненими ОПП.
Відсутність в ОПП окремої освітньої компоненти, що висвітлює особливість взаємозв’язку технології та організації 
підприємств ГМК, як містоутворюючих підприємств Криворізького регіону та посилює міждисциплінарний зв'язок 
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освітніх компонентів ОПП.

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) внесення в ОПП окремої освітньої компоненти, що висвітлює особливість взаємозв’язку технології та організації 
підприємств ГМК, як містоутворюючих підприємств Криворізького регіону та посилює міждисциплінарний зв'язок 
освітніх компонентів ОПП;
5) 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;
6) впровадження елементів дуальної освіти, яка дозволяє усунути основні недоліки традиційних форм і методів 
навчання майбутніх кваліфікованих фахівців, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом та 
підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців у рамках нових 
організаційно-відмінних форм навчання.
7) оновлення матеріального забезпечення.
КНУ планує здійснити для реалізації цих перспектив такі заходи:
1) брати участь у проектах Horizon 2020 та інших провідних європейських ініціативах; підвищувати кількість 
публікацій у журналах, представлених у міжнародних наукометричних базах даних, насамперед Scopus та Web of 
Science; збільшувати кількість активних наукових проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету;
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 
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.
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Інформація про КЕП

ПІБ: Ступнік Микола Іванович

Дата: 28.09.2020 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

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

29_Положення.pdf J+AVcjPKvocxAFctO
ImHkHRFWVdJFlm

2Xd3caOTR/u8=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Практика 
переддипломна 
виробнича

практика Практика 
переддипломна 
виробнича..pdf

ONeRYSagQHwnxVT
Fvrtq3W84F7MKiuZl

294h2g6KLas=

Міжнародний бізнес навчальна 
дисципліна

Міжнародний 
бізнес_прх.pdf

hsPMGoTX37wiTrm
PN/3Y0jTA+eAPOqx

yshhGq8mMA3E=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Економіка і 
організація бізнесу

навчальна 
дисципліна

Економіка і орган 
бізнесу прх.pdf

r2+En3LzoUIEHNuq
iRwKAzkJYRyQzvxys

tXEsPxk9Cg=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Біржова діяльність навчальна 
дисципліна

Біржова діяльн.pdf tM72qf3mfMkeVV2v
Vkx3Q9iwi9j5M4kCD

OIkk1LHAsE=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Економічний аналіз навчальна 
дисципліна

Економічний 
аналіз_прх.pdf

KqoKRgqyAtdVUvnB
0iYDdelC+FhgOApD

T2TS/69mv+A=

1.Персональні комп’ютери – 12 
шт.
Модель : ASSMLV
Процесор : AMDF4-3400 APU, 
2700 мГц, 64 – бит.,
Виробник : BIOSTARGROUP
2.Монітори – 12 шт.
Модель : AOC 1950w. 1366×768, 60 
Hz
Виробник : AdvancedMicroDevices
3. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; MS Windows 7; NOD 
32;MS Excel
4.Доступ о мережі Інтернет

Управління 
торговельною 
діяльністю

навчальна 
дисципліна

Управ.торгов. 
діяльністю.pdf

bx4DsnnPCUmSYdlc
F1rnMZ7Nso3vYVdK

AdSO6sbOYEU=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Планування 
підприємницької 
діяльності

навчальна 
дисципліна

План-ня підприєм 
діял.прх.pdf

ByBCnHYmkliuj4A97
SR27zB3A37A/aCIcw

FgTCpPDvw=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. електронні демоматерали;
4. друковані матеріали лекцій
5. калькулятори

Управління біржовою 
діяльністю

навчальна 
дисципліна

Управління 
біржовою 

діяльністю .pdf

p+mSxiqRFbs05V+j
wUOtVKlq7J7oi8yG6

6lK3b68Y38=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

навчальна 
дисципліна

УПР підпр діял_.pdf BNaPZm63L/1AfTln
XZvpYintcsCxdk3gJ

wC+HAOFx68=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Соціальна 
відповідальність

навчальна 
дисципліна

Соціальна 
відповідальність.pd

f

wXPgb5ObarHSHy7k
PwHA6VcG4bFDtErr

VcXjKNTI2mg=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Глобальна економіка навчальна 
дисципліна

Глобальна 
економіка_.pdf

S+L25ZW5igwm48T
SHm5ZsISYN2d/5VL

6Ba0pWL/HObo=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Іноземна мова для 
бізнес спілкування (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова 
(ПТБ).pdf

zbpIdOtt+OglCK8Pa
mou/B20PCaLpUF6

6RxRsog2v9Y=

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)

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Інноваційний 
розвиток підпр.pdf

5rcDkztfDEORGy9lJ
FlNNjzE7EnN6cejsw

Ect9KQ2K8=

1. Мультимедійне обладнання;
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Моделювання бізнес-
процесів

навчальна 
дисципліна

Моделювання 
бізнес процесів.pdf

k6bSZCBQgEJ6rFyIz
uY7QAJpQKGM+e7
meP4tbwaVMVQ=

1.Персональні комп’ютери – 12 
шт.
Модель : ASSMLV
Процесор : AMDF4-3400 APU, 
2700 мГц, 64 – бит.,
Виробник : BIOSTARGROUP
2.Монітори – 12 шт.
Модель : AOC 1950w. 1366×768, 60 
Hz
Виробник : AdvancedMicroDevices
3. Програмне забезпечення: Open 
Office.org; MS Windows 7; NOD 
32;MS Excel
4.Доступ о мережі Інтернет

 
* 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

262902 Турило 
Анатолій 
Михайлович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
доктора наук 
ДH 003544, 

виданий 
25.04.1997, 

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 015113, 
виданий 

30.06.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
019791, 

виданий 
01.02.1990, 

Атестат 
професора ПP 

000842, 
виданий 

12.11.2001

34 Інноваційний 
розвиток 
підприємства

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
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 або 
монографії:
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.

4) 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.

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. Член редакційної 
колегії наукових 
видань: Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць КНУ;
Науково-практичний 
журнал: Економіка та 
митно-правові 
відносини. ТНЕУ.

11) участь в атестації 
наукових працівників 
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.

15) наявність науково-



популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
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.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Академік Академії 
економічних наук 
України.
2. Академік Академії 
гірничих наук України 
(відділення 
економіки)

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

31 Глобальна 
економіка

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
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.

3) наявність виданого 
підручника чи 



навчального 
посібника або 
монографії: 
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.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й 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 
бакалавр для всіх 
форм навчання / укл. 
Т.І. Паустовська. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2017. 68 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
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

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 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 

15 Соціальна 
відповідальніст
ь

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Нусінов В.Я., Ярова 
А.Б. Корпоративна 
соціальна 
відповідальність: 
становлення та 
розвиток в Україні. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Економічні науки». 
2015. № 5. С. 115–124.



спеціаліста, 
Київський 

національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 063325, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039069, 
виданий 

26.06.2014

2. Ярова А.Б., 
Бурлаченко С.О. 
Техніка 
адміністративної 
діяльності. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2015. № 12. С. 87–89.
3. Яровая А.Б., Чичкан 
А.В. Мотивация 
персонала с учетом 
ментальности 
сотрудников. Вісник 
Одеського 
національного 
університету. Серія 
«Економіка». 2015. 
Том 19. Вип. 2/4. С. 
130–133.
4. 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
5. 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) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
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.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»:
1. 10.03.2019–
26.04.2019, ліцеї 
Сімон Вей та Трюфо, 
м. Париж, Франція; 
професійне 
стажування в рамках 
угоди про співпрацю і 
обмінів між 
федерацією «Обміни 
Франція-Україна» та 



Криворізьким 
національним 
університетом, мета 
якого покращити 
володіння іноземною 
мовою (французька), 
розширити 
професійну лексику, 
обмінятись досвідом 
викладання 
економіки та 
управління з 
викладачами ліцею.
2. 22.092019–
26.09.2019, 
просунутий 
тренінговий курс 
академічного 
дослідження та 
навчання під назвою: 
«Стратегія вищої 
освіти для 
технологічних 
інновацій в 
глобальному контексті 
зміни потреб 
суспільства (облік, 
оподаткування та
публічне 
управління)»; 
загальна тривалість 
міжнародного 
стажування – 180 
годин (6 ECTS 
кредитів), з яких 60 
годин – аудиторного 
навчання, що включає 
підсумкову 
презентацію, та 120 
годин дистанційного 
навчання; Університет 
менеджменту м. 
Варна.

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, 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 
освіти МОН:
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».

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й 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. 

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I 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 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
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 
студентом 
Мартиненко В., яка 
зайняла призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Iarova A.B., 
Georgiieva О.Р. La 
politique fiscale de 
l’Ukraine et de l’Union 
européenne: problèmes 
et perspectives. 
Майбутнє – аудит: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 19 грудня 
2015 р.). Кривий Ріг, 
2015. С. 71–73.
2. Nusinov V.Ya, Iarova 
A.B. Public 
administration and 
public managemetn: 
basic concepts. 
Майбутнє – аудит: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 19 грудня 
2015 р.). Кривий Ріг, 
2015. С. 58–61.
3. Iarova A.B., Aymeric 
Michaud, Georgiieva 
О.Р. Choix de méthodes 
de gestion de 
l’administration 
publique. Майбутнє – 
аудит: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 17 
грудня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. С. 
20–22.
4. Ярова А. Б. Активні 
методи навчання при 
викладанні 
дисципліни 
“Соціальна 



відповідальність” для 
магістрантів усіх 
економічних 
спеціальностей. 
Економічні 
перспективи 
підприємництва в 
Україні: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Ірпінь, 26-27 жовтня 
2017 р.). Ірпінь, 2017. 
Ч. 1. С. 631–632.
5. Iarova A. Les 
principales méthodes de 
calcul de coûts en 
France et la possibilité 
de les utiliser en 
Ukraine. Perspectives et 
mise en œuvre de 
l`innovation dans le 
domaine scientifique : 
collection de papiers 
scientifiques «ΛΌГOΣ» 
avec des matériaux de la 
conférence scientifique 
et pratique 
internationale. (Genève, 
20 septembre 2019 у.). 
Genève, 2019. Р. 12–15.
6. Ярова А.Б. Сучасні 
методи в 
управлінському 
обліку. Обліково-
аналітичні й 
статистичні методи та 
моделі в 
оподаткуванні, 
бізнесі, економіці: 
матеріали ХV Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Ірпінь, дата, 
2019 р.). Ірпінь, 2019. 
С. 188–191.
7. Ярова А.Б., 
Адамовська В.С., 
Архипенко С.В., 
Голобородько Т.В., 
Родіонов В.Д., 
Манелюк Д.А. 
Цифризація відносин 
влади, бізнесу та 
освіти в Україні. 
Problèmes et 
perspectives 
d'introduction de la 
recherche scientifique 
innovante: collection de 
papiers scientifiques 
«ΛΌГOΣ» avec des 
matériaux de la 
conférence scientifique 
et pratique 
internationale.: 
plateforme scientifique 
européenne. (Bruxelles, 
29 novembre 2019 у.). 
Bruxelles, Belgique, р. 
53–55.
8. Ярова А.Б., 
Манелюк Д.А. Стан та 
перспективи 
міжнародного 
співробітництва в 
освіті. 
Конкурентоспроможн
а модель 
інноваційного 
розвитку економіки 
України: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 



конф. 
(Кропивниціький, 14 
квітня 2020 р.). 
Кропивницький, 
2020. С. 48–50

208184 Турило 
Анатолій 
Анатолійови
ч

професор, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Криворізький 

технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
050102 

Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування, 
Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050102 
Економічна 
кібернетика, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
доктора наук 
ДД 006813, 

виданий 
11.10.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053171, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031669, 
виданий 

26.09.2012

14 Управління 
біржовою 
діяльністю

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Турило А.А. 
Економічний 
менталітет і його роль 
в інноваційному 
розвитку 
підприємства. 
Глобальні і 
національні проблеми 
економіки. 2015. №7. 
URL: htpp:// global – 
national/in/ua/issue –
7–2015.
2. Турило А.А. 
Удосконалення 
теоретико-
методологічних 
підходів щодо 
визначення сутності 
внутрішньої 
конкуренції 
підприємства. 
Ефективна економіка. 
2015. №11. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=4575.
3. Turylo А., 
Yemelyanov О., 
Petrushka T., Symak A., 
Trevoho O. 
Microcredits for 
Sustainable 
Development of Small 
Ukrainian Enterprises: 
E_ciency, Accessibility, 
and Government 
Contribution. 
Sustainability, Volume 
12, Issue 15 (August-1 
2020) 417 articles 
(https://www.mdpi.co
m/2071-
1050/12/15/6184?
utm_source=releaseissu
e&utm_medium=email
&utm_campaign=releas
eissue_sustainability&u
tm_term=doilink289).

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Турило А.А. Рівень 
конкуренції та 
інноваційний 
розвиток 
підприємства. Вісник 
Херсонського 



державного 
університету. 2015. 
Вип. 12. С. 112–116.
2. Турило А.А. 
Економічний 
менталітет і його роль 
в інноваційному 
розвитку 
підприємства. 
Глобальні і 
національні проблеми 
економіки. 2015. №7. 
URL: htpp:// global – 
national/in/ua/issue –
7–2015.
3. Турило А.А., Ртищев 
С.Г., Шура Н.О. 
Гармонізація процесів 
адаптації та 
інноватизації на 
підприємстві. Зб. 
наук. праць «Стратегія 
економічного 
розвитку України», 
ДВНЗ «КНЕУ». – 
Київ. – 2018. – № 1(9). 
– № 43 Режим 
доступу: 
http://www.sedu.com.u
a/arhiv-nomeriv/zmist-
43-2018/.
4. 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.
5. Турило А.А., Турило 
А.М. 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.А., 
Ртищев С.А. 
Адаптаційні процеси в 
інноваційному 
розвитку 
підприємства та 
управління ними. Зб. 
наук. праць «Стратегія 
економічного 
розвитку України». 
2019. № 1(11). URL: 
http://www.sedu.com.u
a/arhiv-nomeriv/zmist-
45-2019/.
7. 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.
8. 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 або 
монографії:
1. Турило А.А. 
Удосконалення змісту 
категорій, що 
розкривають сутність 
інноваційного 
розвитку на рівні 
підприємства. 
Обліково-фінансове 
забезпечення сталого 
розвитку аграрного 
сектору економіки 
України на 
інноваційній основі: 
колективна 
монографія / за заг. 
ред Г. Є. Павлової та І. 
П. Приходька. 
Дніпропетровськ:Герд
а, 2015. С. 333–345.
2. Турило А.А., Турило 
А.М. 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. 520с.
3. Турило А.А. Основи 
управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємства: 
монографія. Кривий 
Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 
2017. 307 с.
4. Інструменти та 
методи 
комерціалізації 
інноваційної 
продукції: монографія 
/ за ред. д.е.н., проф. 
С.М. Ілляшенка, к.е.н., 
доц. О.А. 



Біловодської. Суми: 
Триторія, 2018. 382 с.

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. Керівник підпроекту 
міста «Створення 
підтримуючої 
інфраструктури» на 
базі Криворізького 
національного 
університету, 2020 р.

9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II–III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України», участь у 
жюрі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»:
1. Похвала/Грамота за 
підготовку учня 9 
класу за зайняте ІІ 
місце МАН у м. 
Кривому Розі та ІІ 
місце МАН у 
Дніпропетровській 
області (Медведєв 
Денис, Саксаганський 
ліцей, 2018 рік).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Основи сталого 
розвитку» для 
студентів галузі знань 
28 «Публічне 
управління та 
адміністрування» 



спеціальності 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
денної та заочної 
форм навчання / укл. 
Л.А. Буркова., А.А. 
Турило. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2015. 
28 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Оподаткування 
суб’єктів 
господарювання» для 
студентів галузі знань 
0305 «Економіка та 
підприємництво» 
напряму підготовки 
6.030509 «Облік і 
аудит» денної та 
заочної форм 
навчання (у т. ч. 
скороченої форми 
навчання) / укл. Л.А. 
Буркова., А.А. Турило. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2015. 24 с.
3. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни «Аналіз 
інвестиційних 
проектів» для 
студентів галузі знань 
0305 «Економіка та 
підприємництво» 
напряму підготовки 
6.030509 «Облік і 
аудит» денної та 
заочної форм 
навчання / укл. Ю.О. 
Куракіна, А.А. Турило. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2015. 20 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Турило А. А. 
Інновація і її похідні  
категорії на 
макрорівні. Zbior 
raportow naukowych. 
Konferencij 
Miedzynarodowej 
naukowo-Praktichnej 
Wydawca. «Economy. 
Panstwo i Prawo. 
Realizacija badan i 
proektow». (Warshawa, 
30-31.07.2015). 
Warshawa, 2015. S. 33–
36.
2. Турило А.А. 
Економіка 
підприємства і 
закономірності її 
інноваційного 
розвитку. Zbior 
raportow naukowych. 
Konferencij 
Miedzynarodowej 
naukowo-Praktichnej 



Wydawca. «Economy. 
Panstwo i Prawo. 
Realizacija badan i 
proektow». (Warshawa, 
30-31.07.2015). 
Warshawa, 2015. S. 5–
8.
3. Турило А.А., Турило 
А.М. 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.А., 
Крилова Н.С. 
Інноваційні підходи 
до формування ринку 
фінансових послуг в 
аспекті банківських 
установ. Розвиток 
ринку фінансових 
послуг та економіки 
України в умовах 
сучасних глобальних 
викликів: матеріали 
наукової конференції-
семінару (Кривий Ріг, 
15 листопада 2018 р.). 
Кривий Ріг, 2018. С. 
8–9.
5. Турило А.А., Турило 
А.М. 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.
6. Турило А.А., Шура 
Н.О., Ртищев С.А. 
Облік та управління 
пролонгованою 
заборгованістю в 
банківських установах. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
23–25 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
167.
7. Турило А.А., Турило 
А.М. Національна 
економіка, людський 
капітал і закон 
економічного балансу. 
Information potential 
of socio-economic 
development of the 
state and regions. 
(Вроцлав, 20 квітня 



2020). Вроцлав, 2020. 
С. 7–11.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
1. З 01.08.2001 до 
14.08.2006 – 
операціоніст-касир 
відділу 
обслуговування 
фізичних осіб; 
економіст сектора 
кредитування 
фізичних осіб; 
економіст відділення 
№1; економіст 
комерційного 
кредитування; 
менеджер по 
банківському 
обслуговуванню 
юридичних осіб; 
старший менеджер 
департаменту 
корпоративних 
клієнтів ПАТ 
«Приватбанк».

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
1. Агент по 
обслуговуванню 
юридичних осіб 
департаменту 
корпоративних 
клієнтів Приватбанку. 
10 жовтня 2006 року – 
листопад 2008 року.

211758 Шахно 
Альона 
Юріївна

зав. 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

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

13 Моделювання 
бізнес-процесів

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 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) наявність наукових 



публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Шахно А.Ю., 
Кузьмін О.Є. 
Національна модель 
державного 
регулювання розвитку 
людського капіталу в 
умовах глобальної 
конкуренції. 
Проблеми Економіки. 
2018. №2. С. 88–97. 
2. Shakhno A., Bublyk 
M. The role of 
socialization of human 
capital development in 
global competition 
conditions, 
Економічний аналіз. 
2018. Том 28. № 4. С. 
295–304. 
3. Шахно А.Ю., 
Кравченко Н.В. 
Параметри 
формування 
людського капіталу 
інноваційної праці в 
умовах глобальних 
змін. Бізнес Інформ. 
2018. №10, С.390–397.  
4. Шахно А.Ю. 
Закономірності 
розвитку людського 
капіталу в умовах 
глобалізації. 
Науковий вісник 
УжНУ. Серія: 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. 2018. 
Вип. 20. С. 139–143. 
5. 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. Кривий 
Ріг, 2020. Вип. 50. С. 
68-73.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
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.

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. Науковий керівник 
ініціативної науково-
дослідної роботи 
«Формування 
інноваційно-
інвестиційного 
потенціалу 
людиноцентричної 
моделі економіки», 
РК № 0119U002042, 
термін виконання 
2019–2021 рр.

10) організаційна 
робота у закладах 



освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
економіки, організації 
та управління 
підприємствами з 
02.01.2019.

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (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». 2019р.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й 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 проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіко-правове 
забезпечення 
підприємництва» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ступеня 
вищої освіти 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, Г.А. Лашкун. 
Кривий Ріг: КНУ. 
2020. 40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Економіко-правове 
забезпечення 
підприємництва» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ступеня 
вищої освіти 
«магістр» заочної 
форми навчання / 
Укл. А.Ю. Шахно, Г.А. 
Лашкун. Кривий Ріг: 
КНУ. 2020. 42 с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 



на I 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 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
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 
студентом Петрук 
М.В., яка зайняла 
третє місце у II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади за 
напрямом підготовки 
«Економіка 
підприємства» у 2016 
р.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 



дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Шахно А.Ю., 
Кузьмін О.Є., Бублик 
М.І. Фактори впливу 
на формування 
людиноцентричної 
моделі в умовах 
глобалізації. 
Інклюзивний 
розвиток економіки в 
умовах глобальних 
викликів сьогодення: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Харків, 1–28 
лютого 2020 р.). 
Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2020. 
С. 64–66.
2. Шахно А.Ю., Козир 
А. Основні проблеми 
розвитку малого 
підприємництва в 
Україні. Стійкий 
розвиток національної 
економіки: актуальні 
проблеми та 
механізми 
забезпечення: 
матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Кривий Ріг, 27 
квітня 2020 р.).
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 
2020. С. 180–184.
3. Шахно А.Ю., 
Сипченко Т.В. Основні 
напрями покращення 
фінансового стану 
підприємств у 
кризових умовах. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 року). 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020.  С. 45–48.
4. Шахно А.Ю., 
Боднар І.В. Проблеми 
розвитку малого 
бізнесу в Україні 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 року). 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020.   С. 88–91.
5. Шахно А.Ю., 
Петришин О.О. Роль 
держави в 
інвестуванні освіти як 
чинника підвищення 
конкурентоспроможн
ості національної 



економіки. 
Управління 
інноваційним 
процесом в Україні: 
розвиток співпраці: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Львів, 18-20 
червня 2020 р.). 
Львів: НУ «Львівська 
політехніка, 2020. С. 
165–167.

17) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
З 2001р. по 2007р. – 
практична робота на 
посаді економіста І 
категорії в бюро 
економічного 
маркетингу 
«МіталлСтіл Кривий 
Ріг» (ВАТ 
«Криворіжсталь»).

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

28 Управління 
підприємницьк
ою діяльністю

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 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. 018. №24. 
P. 148–161.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Рябикіна Н.І. 
Брюховецька Н.Ю., 
Хасанова О.В. 
Підготовка 
нефінансової звітності 
як метод забезпечення 
інвестиційної 
привабливості 
підприємств та їх 
капіталізації. 
Стратегія і механізми 
регулювання 
промислового 
розвитку: зб. наук. 
праць. Київ: НАН 
України, Інститут 
економіки 
промисловості, 2015. 
С. 3–13.



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 або 
монографії:
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.

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.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і



ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Заступник декана 
економічного 
факультету 
Криворізького 
технічного 
університету (надалі 
ДВНЗ «КНУ») з 
01.09.1998 (наказ № 
143к від 01.09.1998) по 
01.06.2016.
2. Заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
Криворізького 
технічного 
університету (надалі 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет») з 1996 
року по 2016 рік.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
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 «Біржова 
діяльність» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ступеня 
вищої освіти 
«бакалавр» заочної, 
заочної зі скороченим 
строком форми 
навчання та ступеня 
вищої освіти 
«магістр» заочної 
форми навчання за 
іншою спеціальністю / 
укл. Н.І. Рябикіна, 
К.Г. Рябикіна. Кривий 
Ріг: КНУ. 2019. 21 с.

15) наявність науково-
популярних та / або 
консультаційних 
(дорадчих) та / або 
дискусійних 
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 
Всеукраїнської наук.-



практ. інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 р.). 
Кривий Ріг, 2020. С. 
33–36

211758 Шахно 
Альона 
Юріївна

зав. 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
економічний 

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

13 Планування 
підприємницьк
ої діяльності

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 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) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Шахно А.Ю., 
Кузьмін О.Є. 
Національна модель 
державного 
регулювання розвитку 
людського капіталу в 
умовах глобальної 
конкуренції. 
Проблеми Економіки. 
2018. №2. С. 88–97. 
2. Shakhno A., Bublyk 
M. The role of 
socialization of human 
capital development in 
global competition 
conditions, 
Економічний аналіз. 
2018. Том 28. № 4. С. 
295–304. 
3. Шахно А.Ю., 
Кравченко Н.В. 
Параметри 
формування 
людського капіталу 
інноваційної праці в 
умовах глобальних 
змін. Бізнес Інформ. 
2018. №10, С.390–397.  
4. Шахно А.Ю. 
Закономірності 
розвитку людського 
капіталу в умовах 
глобалізації. 
Науковий вісник 
УжНУ. Серія: 



Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. 2018. 
Вип. 20. С. 139–143. 
5. 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. Кривий 
Ріг, 2020. Вип. 50. С. 
68-73.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
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.

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. Науковий керівник 
ініціативної науково-
дослідної роботи 
«Формування 
інноваційно-
інвестиційного 
потенціалу 
людиноцентричної 
моделі економіки», 
РК № 0119U002042, 
термін виконання 
2019–2021 рр.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Завідувач кафедри 
економіки, організації 
та управління 
підприємствами з 
02.01.2019.

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



ради (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». 2019р.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання/конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й 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 проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіко-правове 
забезпечення 
підприємництва» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ступеня 
вищої освіти 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання / укл. А.Ю. 
Шахно, Г.А. Лашкун. 
Кривий Ріг: КНУ. 
2020. 40 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Економіко-правове 
забезпечення 
підприємництва» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ступеня 
вищої освіти 
«магістр» заочної 
форми навчання / 
Укл. А.Ю. Шахно, Г.А. 
Лашкун. Кривий Ріг: 
КНУ. 2020. 42 с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I 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 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
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 
студентом Петрук 
М.В., яка зайняла 
третє місце у II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади за 
напрямом підготовки 
«Економіка 
підприємства» у 2016 
р.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Шахно А.Ю., 
Кузьмін О.Є., Бублик 
М.І. Фактори впливу 
на формування 
людиноцентричної 
моделі в умовах 
глобалізації. 
Інклюзивний 
розвиток економіки в 
умовах глобальних 
викликів сьогодення: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Харків, 1–28 
лютого 2020 р.). 
Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2020. 
С. 64–66.
2. Шахно А.Ю., Козир 
А. Основні проблеми 
розвитку малого 
підприємництва в 
Україні. Стійкий 
розвиток національної 
економіки: актуальні 
проблеми та 
механізми 
забезпечення: 
матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Кривий Ріг, 27 
квітня 2020 р.).
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 
2020. С. 180–184.



3. Шахно А.Ю., 
Сипченко Т.В. Основні 
напрями покращення 
фінансового стану 
підприємств у 
кризових умовах. 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 року). 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020.  С. 45–48.
4. Шахно А.Ю., 
Боднар І.В. Проблеми 
розвитку малого 
бізнесу в Україні 
Актуальні економіко-
правові, соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 року). 
Кривий Ріг: КНУ, 
2020.   С. 88–91.
5. Шахно А.Ю., 
Петришин О.О. Роль 
держави в 
інвестуванні освіти як 
чинника підвищення 
конкурентоспроможн
ості національної 
економіки. 
Управління 
інноваційним 
процесом в Україні: 
розвиток співпраці: 
матеріали VІІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Львів, 18-20 
червня 2020 р.). 
Львів: НУ «Львівська 
політехніка, 2020. С. 
165–167.

17) Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
З 2001р. по 2007р. – 
практична робота на 
посаді економіста І 
категорії в бюро 
економічного 
маркетингу 
«МіталлСтіл Кривий 
Ріг» (ВАТ 
«Криворіжсталь»).

218379 Пасічник 
Наталя 
Вячеславівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 

21 Економічний 
аналіз

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність наукової 
публікації у 
періодичному 
виданні, яке включено 
до наукометричних 
баз, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
рекомендованих МОН 



магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

технологій", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024569, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017288, 
виданий 

21.06.2007

України:
1. Pasichnyk Natalia V., 
Khavrova Kateryna S., 
Lokhman Natalya V., 
Koverza Viktorija S. 
The process of staff 
motivation under the 
conditions of 
intellectualization of 
enterprise activity. Asia 
Life Sciences the Asian 
International Journal of 
Life Sciences (ISSN 
0117-3375). 
Supplement 21(1), 
December 13. C. 115-
126.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пасічник Н.В., 
Ширков І.В. 
Доцільність 
різноперіодичного 
аналізу основних 
засобів із врахуванням 
фактору циклічності. 
Приднепровский 
научный вестник. 
2016. № 6 (160). С. 16–
23.
2. Пасічник Н.В., 
Лохман Н.В. 
Ідентифікація об'єктів 
інноваційної 
інфраструктури. 
Інтелект ХХІ. 2018. 
№1. С. 170–173.
3. Пасічник Н.В., 
Лохман Н.В. 
Семантичний аналіз 
управління 
інноваційним 
підприємством. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2018. №28-1. С. 179–
182.
4. Pasichnyk N., 
Adamenko М, 
Polishchuk І. 
Conceptual framework 
of innovative capacity 
management of 
enterprise personnel 
Periodik Naukowy 
Akademii Polonijnej. 
2018. № 27. nr2, p. 72–
78.
5. Пасічник Н.В., 
Лашкун Г.А. Еколого-
економічна оцінка та 
соціальні наслідки 
діяльності гірничих 
підприємств. 
Економіка та 
суспільство. 2018 р. 
№17. URL: 
http://economyandsoci
ety.in.ua.
6. Пасічник Н.В., 
Серебреніков В.М., 
Берідзе Т.М. 
Моделювання 
функціонування 
господарської одиниці 



в умовах внутрішніх 
змін Науково-
виробничий журнал 
«Бізнес-навігатор». 
2019. №4(53), С. 111–
115.
7. Pasichnyk N., Beridze 
T., Lokhman N. 
Monitoring the 
efficiency of use of 
enterprise resources 
potential. Innovative 
Economics and 
Management. Vol.VI. 
№3. 2019: S.26-35. 
URL:https://nier.ge/en
/journal-noomber3.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Управління 
інноваційною, 
інвестиційною та 
економічною 
діяльністю 
інтегрованих 
об’єднань та 
підприємств: 
монографія / І.Г. 
Поліщук, М.В. 
Адаменко, Н.В. 
Пасічник та ін. 
Дніпропетровськ, 
2016. 520 с. 
2. Пасічник Н.В., 
Берідзе Т.М., 
Кононенко В.В. 
Засади моніторингу в 
реінжинірингу: 
монографія. 
Кременчук, 2016. 144 
с.
3. Пасічник Н.В., 
Лохман Н.В., Берідзе 
Т.М. Інвестиційна 
діяльність 
промислових 
підприємств: 
практичний досвід: 
монографія. 
Кременчук, 2017. 268 
с.
4. Пасічник Н.В., 
Лохман Н.В., Берідзе 
Т.М. Фондовий ринок: 
функціонування та 
розвиток: монографія. 
Кременчук, 2018. 254 
с.
5. Пасічник Н.В., 
Лохман Н.В., Берідзе 
Т.М. Економічний 
моніторинг: 
методологія та 
практика 
(статистичний 
аспект): монографія. 
Кременчук, 2019. 200 
с.

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 
«Інвестиційна 
підтримка 
мінерально-
сировинної бази 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств», ДР 
№0116U001791, 
термін виконання 
2016–2019 рр.

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
1. Офіційний опонент 
із захисту 
дисертаційної роботи 
Бесараб С.О. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» на тему: 
«Управління 
інвестиційною 
діяльністю 
підприємств (за 
матеріалами 
металургійних 
підприємств)». Захист 
відбувся 16 травня 
2018 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.006.03 
ДВНЗ «Київський 
національний 
економічний 
університет ім. 
Вадима Гетьмана».
2. Офіційний опонент 
із захисту 
дисертаційної роботи 
Янголь Г.В. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)» на тему: 
«Управління 
стратегічною 
результативністю 
підприємств (за 
матеріалами 
металургійних 



підприємств 
України)». Захист 
відбувся 11 грудня 
2019 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.006.03 
ДВНЗ «Київський 
національний 
економічний 
університет ім. 
Вадима Гетьмана».

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Економічне 
управління 
підприємством» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» денної та 
заочної форм 
навчання / укл. 
Пасічник Н.В. Кривий 
Ріг: ДВНЗ КНУ, 2019.  
44 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Техніко-економічний 
аналіз» для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» денної та 
заочної форм 
навчання / укл. 
Пасічник Н.В. Кривий 
Ріг: ДВНЗ КНУ, 2019.  
35 с.
3. Методичні вказівки 
до самостійного 
вивчення дисципліни 
«Управління 
ефективністю фірми» 
для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» денної та 
заочної форм 
навчання / укл. 
Пасічник Н.В., Кутова 
Н.Г. Кривий Ріг: 
ДВНЗ КНУ, 2019. 60 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуальних робіт з 
дисципліни 
«Управління 
економічною 
безпекою» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» денної та 
заочної форм 
навчання / укл. 
Пасічник Н.В., 
Лашкун Г.А. Кривий 
Ріг: ДВНЗ КНУ, 2020. 



27 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Пасічник Н.В., 
Поліщук І.Г. Підходи 
до діагностики 
фінансового стану 
підприємства. 
Последните 
постижения на 
европейската наука – 
2016: матеріали XI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Софія, 17–25 
червня 2016 р.). Софія, 
2016. С. 93–95.
2. Пасічник Н.В., 
Лохман Н.В., Берідзе 
Т.М.  Мотиваційні 
механізми 
інноваційної 
інфраструктури: 
сутність, наслідки. 
Антикризове 
управління: держава, 
регіон, підприємство: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Ле-Ман, 17 
листопада 2017 р.). 
Ле-Ман, 2017. С. 1–3.
3. Пасічник Н.В., 
Григораш Т.С. 
Визначення сутності 
поняття економічної 
безпеки. Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
23–25 травня 2018 р.). 
Кривий Ріг, 2018. С. 
153.
4. Пасічник Н.В., 
Гусак А.С. Сутнісна 
характеристика 
економічної категорії 
«Основні засоби». 
Актуальні питання 
економіки, обліку, 
фінансів та права в 
Україні та світі: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Полтава, 30 березня 
2019 р.). Полтава, 
2019. Ч. 1. С. 7–8.
5. Пасічник Н.В., 
Гусак А.С. Структурні 
зміни у собівартості 
підприємств гірничо-
металургійного 
комплексу. Актуальні 
питання економіки, 
обліку, фінансів та 
права в Україні та 
світі: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 30 
березня 2019 р.). 
Полтава, 2019. Ч. 1. С. 
55–57.



6. Пасічник Н.В., 
Омельченко Д.С. 
Економічна безпека 
як запорука 
ефективної діяльності 
промислового 
підприємства. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
22–24 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
168.
7. Пасічник Н.В., 
Гусак А.С. 
Конкурентне 
середовище 
гірничодобувних 
підприємств України. 
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.85–87

128468 Рябикіна 
Катерина 
Григорівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030613, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента AД 

002938, 
виданий 

15.10.2019

7 Біржова 
діяльність

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Riabykina К., 
Khorolskyi V, Bavyko А, 
Yermak S. Innovative 
functional food 
products for the 
workers of the mining 
industry. Journal of 
Hygienic Engineering 
and Design. 2018. 
№24. P. 178–189.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Рябикіна К.Г. 
Бухгалтерська та 
вартісна моделі 
оцінювання капіталу 
підприємств. 
Стратегія і механізми 
регулювання 
промислового 
розвитку: зб. наук. 
праць. Київ: НАН 
України, Інститут 
економіки 
промисловості, 2015. 
С. 121–135.
2. Ryabykina K.Н., 



Lisnichenko О.О.  
Fundamentally and 
valuation approach to 
determining the 
effectiveness of capital 
management of the 
enterprise. Науково-
виробничий журнал 
«Інноваційна 
економіка». 
Тернопіль. №1–2 2016 
(61). С. 109–114.
3. Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І., 
Лісніченко О.О. 
Напрями 
трансформації бізнес-
моделі як механізму 
забезпечення 
ефективності 
управління капіталом 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств. Бізнес-
Інформ. 2017. №1. С. 
172–179.
4. Рябикіна К.Г., 
Хорольський В.П., 
Хорольський К.Д., 
Хорольський Д.В. 
Енергоефективна 
економіка 
підприємств території 
з техногенним 
навантаженням. 
Вісник 
Хмельницького нац. 
ун-ту. Економічні 
науки. Т. 2. 2017. № 6. 
С. 237–246.
5. Рябикіна К.Г., 
Хорольський В.П., 
Хорольський К.Д. 
Інноваційний 
розвиток підприємств 
регіону з 
техногенними 
територіями на основі 
моделей 
неоіндустріалізації. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2018. №1. С. 148–154.
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.
7. Рябикіна 
К.Г.,Хорольський 
В.П., Хорольський 
К.Д. Управління 
технологіями 
зростання 
підприємств гірничо-
металургійного 
комплексу території з 
техногенним 
забрудненням. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 
Економічні науки. 
2020. №1. С. 125–137.



3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. National Economic 
Reform: experience of 
Poland and prospects 
for Ukraine: Collective 
monograph / edited by 
A. Pawlik, K. 
Shaposhnykov. – State 
University of Jan 
Kochanowski. Kielce, 
Poland, 2016. 415 р.
2. 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.
3. Промисловість 
Донецької та 
Луганської областей: 
проблеми подальшого 
функціонування та 
відновлення: наук.-
аналіт. доп. / за ред. 
О.І. Амоші. НАН 
України, Ін-т 
економіки пром-сті. 
Київ, 2016. 152 с.
4. Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І. 
Загальна теорія 
статистики: навч. 
посібник. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2017. 
300 с.
5. Управління 
інноваційним 
розвитком 
підприємств регіону з 
техногенними 
територіями: 
монографія / за заг. 
ред. В.П. 
Хорольського. 
Видавництво 
«Діонат» (ФО-П 
Чернявський Д.О.). – 
Кривий Ріг, 2018. 491 
с.
6. Рябикіна К.Г. 
Ефективність 
управління капіталом 
підприємств : 
монографія. 
Видавництво 
«Діонат» (ФО-П 
Чернявський Д.О.). 
Кривий Ріг, 2018. 200 
с.
7. 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.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
не менше трьох 
найменувань:
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. 
Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І. 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. Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2017. 29 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Тендерна діяльність» 
для студентів ступеня 



вищої освіти 
«бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка» усіх 
форм навчання / укл. 
Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2018. 14 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуального 
завдання з 
дисципліни «Біржова 
діяльність» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ступеня 
вищої освіти 
«бакалавр» денної, 
заочної, денної та 
заочної зі скороченим 
строком форми 
навчання та ступеня 
вищої освіти 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання за іншою 
спеціальністю / укл. 
Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2019. 24 с.
5. Методичні вказівки 
для самостійної 
роботи студентів з 
дисципліни «Біржова 
діяльність» для 
студентів 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» ступеня 
вищої освіти 
«бакалавр» денної, 
денної зі скороченим 
строком, заочної та 
заочної зі скороченим 
строком форми 
навчання та студентів 
ступеня вищої освіти 
«магістр» денної та 
заочної форми 
навчання за іншою 
спеціальністю / укл. 
Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2019. 41 с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I 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 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
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. Диплом переможця 
ІІІ ступеня 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт у 
2016/2017 н. р. за 
напрямом «Економіка 
та управління 
підприємствами» на 
тему «Формування 
інноваційного 
потенціалу ПАТ 
«Євраз Суха Балка». 
Отримала ст. Андрух 
Лілія Сергіївна. Київ, 
ДВНЗ «КНЕУ ім. 
Вадима Гетьмана».

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та / або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Рябикіна К.Г., 
Рипюк М.В. 
Соціальний капітал – 
основа розвитку 



суспільства. Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
25–27 травня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. С. 
128–129.
2. Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І. 
Дослідження капіталу 
як стратегічного 
ресурсу. Майбутнє – 
аудит: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 17 
грудня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. С. 
66.
3. Рябикіна К.Г., 
Рябикіна Н.І., 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 К.Г., 
Омельченко Д.С. 
Франчайзинг як 
потенціал розвитку 
бізнесу. Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
23–25 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
173.
5. Рябикіна К.Г., Гусак 
А.С. Ефект синергізму 
у системі потенціалу 
підприємства. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
23–25 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
174.
6. Рябикіна К.Г., 
Антон С.В. 
Удосконалення 
системи управління 
ефективністю суб’єкта 
підприємницької 
діяльності. Актуальні 
економіко-правові, 
соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 р.). 
Кривий Ріг, 2020. С. 
37–39

97514 Кутова 
Наталя 
Геннадіївна

старший 
викладач, 
Основне 

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046282, 

20 Економіка і 
організація 
бізнесу

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:



місце 
роботи

виданий 
20.03.2018

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Кутова Н.Г. 
Методичні підходи до 
класифікації чинників 
впливу на процедури 
стимулювання праці. 
Статистика України: 
науково-
інформаційний 
журнал. Київ. 2015. № 
3(70). С. 51–55.
2. Єлісєєва О.К., 
Кутова Н.Г. 
Методологічні 
аспекти 
удосконалення 
механізму 
стимулювання 
персоналу 
підприємств сфери 
послуг. Моделювання 
та інформаційні 
системи в економіці. 
Київ. 2016. № 92. С. 
175–188.
3. Єлісєєва О.К., 
Кутова Н.Г. Система 
недержавного 
пенсійного 
забезпечення як засіб 
матеріального 
стимулювання 
персоналу 
підприємств сфери 
послуг. Соціально-
економічні проблеми і 
держава. 2017. Вип. 
1(16). С. 159–169. URL: 
http://sepd.tntu.edu.ua
/images/stories/pdf/20
17/17yokpsp.pdf. 
4. Єлісєєва О.К., 
Кутова Н.Г. Система 
оцінювання 
ефективності 
стимулювання 
персоналу на основі 
інтегрального 
показника/ Науковий 
вісник Національної 
академії статистики, 
обліку та аудиту. Київ. 
2017. № 1–2 (52–53). 
С. 46–54.
5. Єлісєєва О.К., 
Кутова Н.Г. 
Стимулювання в 
системи управління 
персоналом 
підприємств. Бізнес 
Інформ. Харків. 2017. 
№ 4. С. 388–392.
6. Єлісєєва О.К., 
Кутова Н.Г. Оцінка 
механізму 
стимулювання 
підприємств. Бізнес 
Інформ. Харків. 2017. 
№ 5. С. 76–81.
7. Kutova N.G., 
Shakhno A.Y., 
Demianenko К.О. 
Determination of the 
influence of factors on 
the state of personnel 



incentives of the 
industrial enterprises. 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. Кривий 
Ріг, 2020. Вип. 50. С. 
68-73

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Єлісєєва О.К., 
Кутова Н.Г. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
управління 
стимулюванням 
персоналу 
промислових 
підприємств: 
монографія. Прага: 
OKTAN PRINT, 2019. 
212.с.
2. 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.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Заступник декана 
факультету економіки 
та управління 
бізнесом з 2017 року 
по теперішній час.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуальної роботи 
з дисципліни 
«Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» денної 
форми навчання / 
укл. Н.Г. Кутова. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2017. 50 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольної роботи з 
дисципліни 
«Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» заочної 
форми навчання / 
укл. Н.Г. Кутова. 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». 2017. 72 с.
3. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» / укл. 
Н.Г. Кутова. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2017. 40 с.
4. Методичні вказівки 
до самостійної 
вивчення дисципліни 
«Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини» для 
студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» денної та 
заочної форми 
навчання / укл. Н.Г. 
Кутова. Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». 2017. 73 
с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Кутова Н.Г. 
Порівнювальний 
аналіз систем 
стимулювання 
персоналу 
підприємства. 
Стратегічно-



інноваційний 
розвиток суб’єктів 
економічної системи в 
умовах глобалізації: 
матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Кременчук, 16–
18 листопада 2016 р.). 
Кременчук, 2016. С. 
31–33.
2. Bilichenko A.A., 
Kutova N.H., Kurbatova 
T.V.  Problems of 
Ukrainian citizens’ 
work migration. 
Іноземна мова як 
засіб мобільності 
майбутніх фахівців: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 1–2 
березня 2017 р.). 
Кривий Ріг, 2017. С. 
290–292.
3. Кутова Н.Г. 
Дослідження факторів 
впливу на процедури 
стимулювання праці 
на підприємствах. 
Сучасний стан та 
проблеми розвитку 
статистики, обліку та 
аудиту в умовах 
глобалізації та 
енергозбереження: 
матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Дніпро, 4–5 квітня 
2017 р.). Дніпро, 2017. 
Том. 1. С. 127–130.
4. Кутова Н.Г., 
Кравченко В.Є. 
Методичні засади 
оцінювання 
ефективності праці 
персоналу гірничих 
підприємств. Роль 
статистики в 
подоланні світової 
економічної кризи: 
виклики та 
перспективи для 
України: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Київ, 19 травня 
2017 року). Київ, 2017. 
С. 78.
5. Кутова Н.Г., 
Дем’яненко К.О. 
Недержавне пенсійне 
забезпечення як засіб 
стимулювання 
персоналу 
підприємств. Світ 
економічної науки. 
Випуск 18: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
економічного 
спрямування 
(Тернопіль, 28 
листопада 2019 року). 
Тернопіль, 2019. 
Частина 2. С. 43–45.
6. Кутова Н.Г., 
Дем’яненко К.О. 
Визначення чинників 
впливу на систему 
стимулювання 
персоналу на прикладі 
ПАТ 



«КРИВБАСЗАЛІЗРУД
КОМ». Актуальні 
економіко-правові, 
соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства:  
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (Кривий Ріг, 1–
31 березня 2020 року). 
Кривий Ріг, 2020. С. 
60–65.
7. Кутова Н.Г., 
Жовтуха Т.В., 
Киричик О.Р.  
Визначення факторів 
впливу на загальну 
собівартість та шляхів 
її зниження на 
прикладі ПП 
«МЕТИЗНИЙ 
ЗАВОД». Актуальні 
економіко-правові, 
соціальні та 
екологічні аспекти 
розвитку 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф. 
(Кривий Ріг, 1–31 
березня 2020 року). 
Кривий Ріг, 2020. 
С.98–103.

214352 Темченко 
Ганна 
Володимирів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017657, 

виданий 
21.11.2013, 

Атестат 
доцента AД 

000774, 
виданий 

16.05.2018

13 Міжнародний 
бізнес

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Темченко Г.В., 
Темченко О.А., 
Максимова О.С. 
Current trends of 
energy consumption 
change in manufacture 
of iron ore products. 
Науковий вісник 
Національного 
гірничого 
університету. 2015. 
№3. С. 89–94.
2. Темченко Г.В., 
Бондарчук О.М. 
Визначення 
енергоємності 
гірничо-
збагачувального 
виробництва за 
складних фінансово-
економічних умов 
господарювання. 
Економічний часопис 
ХХІ. 2016. №158 (3-
4(2)). С. 52–56.
3. Temchenko H., 
Hushko S, Temchenko 
O, Kryshtopa I, 
Maksymova I, Huk O. 
Modelling of 
management activity of 



the organization 
considering the impact 
of implicit factors in 
business processes 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. Kharkiv: 
PC «Technology 
center», 2018. № 
1/3(91). Р. 13–21.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Temchenko H., 
Astafieva K., 
Bondarchuk O. The 
strategy of marketing as 
a tool of 
competitiveness 
management. Herald of 
Ternopil National 
Economic University. 
2020. № 1 (95). С. 126–
133.
2. Bondarchuk 
O.,Temchenko H., 
Astafieva K. Improving 
competitive positions 
by optimizing internal 
activity indicators. 
International scientific 
journal «Internauka». 
Series: «Economic 
Sciences». 2020. №4. 
Р. 22–28.
3. Astafieva K., 
Bondarchuk O., 
Temchenko H. Strategy 
for ensuring economic 
security of micro and 
small-sized enterprises. 
Social Economics: 
scientific journal. 2020. 
Issue. 29. P. 58–64.
4. Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Бондарчук О.М. 
Краудсорсинг як 
запорука 
конкурентоздатності 
промислового 
підприємства. 
Електронне науково 
фахове видання 
«Cхідна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління». 2019. 
Вип. 5 (22). С. 147–153.
5. Максимова О.С., 
Темченко Г.В., 
Бондарчук О.М. 
Дослідження сутності, 
місця та ролі 
логістичної системи 
України у світі. 
Електронний науково-
практичний журнал 
«Інфраструктура 
ринку». 2019. Вип. 33. 
С. 96–102.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:



1. Бондарчук О.М., 
Темченко Г.В., 
Максимова О.С., 
Омельченко Д.С. 
Вплив якості 
продукції гірничих 
підприємств на 
ефективність їх 
діяльності. Теорія, 
методологія і 
практика 
господарсько-
фінансової діяльності 
підприємств: 
колективна 
монографія. 2019. С. 
173–181.
2. Temchenko O., 
Temchenko H. 
Feasibility of further 
iron ore mining under 
unstable economic 
conditions. Globalne 
aspekty ekonomii 
światowej i stosunków 
międzynarodowych w 
warunkach 
niestabilności 
gospodarczej: 
monografia 
Międzynarodowej 
konferencji naukowo-
praktycznej, 
Częstochowa: Akademia 
Polonijna, 2016. S. 179–
186.
3. Бондарчук О.М., 
Темченко Г.В. 
Економіка та 
організація 
металургійного 
виробництва: навч. 
посібник. Кривий Ріг: 
Видавець ФО-П 
Чернявський Д.О., 
2017. 214 с.
4. Рекова Н.Ю., 
Темченко Г.В., 
Максимова О.С. 
Забезпечення 
ефективного 
використання 
енергоресурсів на 
гірничорудних 
підприємствах: 
монографія. Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. 199 с.
5. Максимова О.С., 
Максимов С.В., 
Темченко Г.В. 
Економічне 
обґрунтування 
структури ресурсного 
забезпечення 
виробничої програми 
гірничорудних 
підприємств: 
монографія. Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. 245 с.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 



(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Виконання 
обов’язків секретаря 
вченої ради 
факультету економіки 
та управління 
бізнесом КНУ з 2019 
року по теперішній 
час.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи 
для студентів 
спеціальності 051 
«Економіка» з 
дисципліни 
«Управління 
підприємством: 
менеджмент, 
маркетинг» / укл. 
Темченко Г.В. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2017. 28 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи 
для студентів 
спеціальності 133 
«Галузеве 
машинобудування» з 
дисципліни 
«Організація, 
планування та 
управління 
підприємством» / укл. 
Темченко Г.В. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2017. 32 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи 
для студентів 
спеціальності 184 
«Гірництво» з 
дисципліни 



«Економіка» / укл. 
Темченко Г.В. Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ». 
2016. 37 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Темченко Г.В., 
Боднар І.В. Роль 
лідерства в системі 
управління 
організацією. 
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. 
111–115.
2. Темченко Г.В., 
Царенко В.О. Портрет 
сучасного менеджера. 
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. 
116–118.
3. Темченко Г., 
Темченко О., 
Костішин М. 
Обґрунтування 
доцільності 
використання 
вторинних ресурсів у 
гірничій справі як 
складова підвищення 
енергоефективності 
економіки України. 
Проблеми 
геоінженерії та 
підземної 
урбаністики: 
матеріали Міжнар. 
наук.-техн. конф. 
(Київ, 17-18 травня 
2018 р.). Київ, 2018. С. 
22–27.
4. Темченко Г.В., 
Бондаренко І.І. 
Внутрішній маркетинг 
підприємства. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 24 
травня 2018 р.). 
Кривий Ріг, 2018. Том 
1. С. 123.
5. Темченко Г.В. 
Планування витрат 



гірничо-
збагачувального 
виробництва з 
урахуванням 
прогнозування 
діяльності 
підприємства. 
Майбутнє-аудит: 
матеріали Міжнар. 
науч.-практ. конф. 
(Кривий Ріг, 19 грудня 
2015 р.). Кривий Ріг, 
2015. С. 116–117

38001 Астаф`єва 
Катерина 
Олександрів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

економіки та 
управління 

бізнесом

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
економічний 

інститут 
Державного 

вищого 
навчального 

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

8 Управління 
торговельною 
діяльністю

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

1) наявність наукової 
публікації у 
періодичному 
виданні, яке включено 
до наукометричних 
баз, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
рекомендованих МОН 
України:
1. Astafieva K., 
Adamovska V., Ilchenko 
V. Methodological 
approach to evaluate 
economic effect of 
outsourcing under 
public management. 
Economic Annals – 
XXI. 2017. №164(3-4). 
Р. 76–79.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Astafieva К. 
Rtyshchev S., Astafieva 
A., Astafieva V. 
Approaches to 
economic crises 
forecasting by means of 
exchange indices on the 
example of foreign 
experience. PNAP – the 
Scientific Journal of 
Polonia University: 
Periodyk naukowy 
Akademii Polonijnej. 
2018. №5. P. 91–98. 
URL: 
https://doi.org/10.2385
6/3009.
2. Астаф’єва К.О. 
Стратегія 
забезпечення 
конкурентоспроможн
ості підприємства на 
стадіях його 
життєвого циклу 
Ефективна економіка.  
2018. №4. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/2_20
18/57.pdf.
3. Astafieva К., 
Bondarchuk O., 
Temchenko H. Strategy 
for ensuring economic 
security of micro and 
small-sized enterprises. 
Соціальна економіка. 



2020. №59. С. 58–64. 
DOI: 
https://doi.org/10.2656
5/2524-2547-2020-59-
07.
4. Bondarchuk O., 
Astafieva К., 
Temchenko H. 
Improving competitive 
positions by optimizing 
internal activity 
indicators. 
International scientific 
journal "Internauka". 
Series: "Economic 
Sciences".  2020. №4. 
DOI: 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2020-4-
5820.
5. Temchenko H. 
Bondarchuk O., 
Astafieva К. The 
strategy of marketing of 
as a tool of 
competitiveness 
management. Вісник 
Тернопільського 
національного 
університету. 2020. 
№1. С. 126–133. 
https://doi.org/10.3577
4/visnyk2020.01.126.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, або 
монографії:
1. Астаф’єва К.О., 
Астаф’єв О.Ю. 
Застосування методів 
антикризового 
управління на стадіях 
життєвого циклу 
гірничо-
збагачувальних 
підприємств. 
Напрями розвитку 
сучасного 
менеджменту: 
проблеми та рішення : 
монографія / за ред. 
Л. М. Варави, В.Я. 
Нусінова. Кривий Ріг: 
Видавець ФО-П 
Чернявський Д., 2015. 
С. 83–103.
2. Астаф’єва К.О., 
Нусінова Я.В., Нусінов 
В.Я.   Оцінювання 
рівня економічної 
безпеки підприємства 
на всіх етапах 
розвитку: монографія. 
Кривий Ріг: видавець 
ФО-П Чернявський 
Д.О., 2015. 186 с.
3. Фінансовий аналіз 
промислових 
підприємств:  навч. 
посібник / за заг. ред. 
проф. В.Я Нусінова. 
Кривий Ріг: 
видавництво Р. А. 
Козлов,, 2016. 511 с.
4. Astafieva K., Astafiev 
О. Usage of correlation 
and regression analysis 
in forecasting 
“economic decline “At 



jsc “Central Gok” for 
2015-2020. Globalne 
aspekty ekonomii I 
stosunkow 
miedzynarodowych w 
warunkach 
niestabilnosci 
gorpodarczej : 
мonografia.   
Miedzynarodowej 
Konferencji Naukowo-
Praktycznej. 
Сzestocnowa, 2016. Р. 
385–392.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуальної роботи 
з дисципліни 
«Економіка 
підприємства» для 
студентів усіх форм 
навчання 
спеціальностей 051 
«Економіка» / укл. 
К.О. Астаф’єва, А.Ю. 
Шахно. Кривий Ріг: 
КНУ, 2019. 20 с.
2. Методичні вказівки 
до проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Управління 
конкурентоспроможні
стю бізнесу» для 
здобувачів вищої 
освіти усіх форм 
навчання 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / укл. К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
«КНУ», 2020. 36 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
індивідуальної роботи 
з дисципліни 
«Управління 
конкурентоспроможні
стю бізнесу» для 
здобувачів вищої 
освіти усіх форм 
навчання 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / укл. К.О. 
Астаф’єва. Кривий Ріг: 
КНУ, 2020. 20 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 



або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Астаф’єва К.О., 
Ільченко В.О. 
Економічне 
обґрунтування, щодо 
введення 
інформаційної 
системи. Modern 
transformation of 
economics and 
management in the era 
of globalization : 
international scientific 
conference (Klaipeda, 
Junoary 29 2016 у.). 
Klaipeda, 2016. С. 115–
117.
2. Астаф’єва К.О., 
Боднар І.О. 
Ментальне здоров’я 
працівників на 
підприємстві запорука 
скорочення плинності 
кадрів. Topical issues 
of the development of 
modern science : the 
3rd International 
scientific and practical 
conference. (Sofia, 13–
15 november, 2019). 
Sofia, Bulgaria. 2019. 
196–202 р.
3. Астаф’єва К.О., 
Гусак А.С. Значення 
синергетичного 
співвідношення для 
розвитку 
підприємства. 
Підприємництво, 
облік та фінанси: 
національні 
особливості та світові 
тенденції: матеріали 
Всесвіт. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 16 
березня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
6–8.
4. Астаф’єва К.О. 
Потреби людини, як 
показник розвитку за 
умови 
людиноцентричної 
моделі економіки. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-техн. 
конф. (Кривий Ріг, 
22–24 травня 2019 р.). 
Кривий Ріг, 2019. С. 
169.
5. Астаф’єва К.О., 
Адамовська С.В. 
Стратегія управління 
торговельним 
підприємством. 
Theoretical and 
empirical scientific 
research : concept and 
trends. Participated in 
the Interactional 
Scientific and Practical 
Conference. (Oxford, 
July 24, 2020). Oxford, 
2020. DOI : 
https://doi.org/10.3607
4/24.07.2020



107789 Костіна 
Людмила 
Сергіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030502 

Англійська та 
німецька мова, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051227, 
виданий 

05.03.2019

19 Іноземна мова 
для бізнес 
спілкування 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Костіна Л.С. 
Імплементація 
стратегічної місії 
професійних 
організацій Австралії 
в контексті 
професійного 
розвитку вчителя 
середньої школи. 
Педагогіка та 
психологія: збірник 
наукових праць. 2015. 
Вип. 49. С. 288–298.
2. Костіна Л.С. 
Критерії ефективності 
професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл 
Австралії. Наукові 
записки. Серія 
«Психолого-
педагогічні науки». 
2016. №. 2. С. 163–168.
3. Костіна Л.С. 
Організаційна 
структура 
професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл в 
Австралії: рівні 
реалізації. Педагогіка 
та психологія: збірник 
наукових праць. 2017. 
Вип. 57.  С. 201–211.
4. Авшенюк Н., 
Костіна Л. Models and 
principles of teacher 
professional 
development in 
Australia. Учитель: 
виміри професійного 
становлення і 
міжнародної освіти. 
2019. Рр. 63–65). 
5. Соколова С.В., 
Костіна Л.С. 
Психологічна 
структура особистості 
майбутніх інженерів-
педагогів у процесі 
формування правової 
культури. Наукові 
записки: зб. наук. пр. 
2020. № 3.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання / конспектів 
лекцій / практикумів 
/ методичних вказівок 
/ рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Збірник текстів та 



завдань для 
аудиторної та 
самостійної роботи 
для студентів І-ІІ 
курсів за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
укл. Костіна Л.С., 
Соколова С.В.. Кривий 
Ріг: КНУ, 2019. 61 с.
2. Збірник текстів і 
завдань для 
виконання аудиторної 
та самостійної роботи 
з дисципліни «Ділова 
іноземна мова» для 
студентів І курсу 
магістратури 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
денної і заочної форм 
навчання» / укл. 
Костіна Л.С., Соколова 
С.В. Кривий Ріг: КНУ, 
2020. 50 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
самостійної та 
індивідуальної роботи 
з дисципліни 
«Іноземна мова» для 
студентів I-II курсів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
денної і заочної форм 
навчання»» / укл. 
Костіна Л.С., Соколова 
С.В. Кривий Ріг: КНУ, 
2020. 56 с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I 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 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 



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. Керівник постійно 
діючого студентського 
гуртка Euroclub 
“Stream”

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Kostina L. Advanced 
technological aids in 
Business English 
teaching-learning 
processes. Майбутнє – 
аудит: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 17 
грудня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. С. 
102–103.
2. Kostina L. The 
impact of in and out-of-
class approaches to 
pronunciation on 
students’ phonetics 
awareness. Іноземна 
мова як засіб 
мобільності майбутніх 
фахівців: матеріали 
Mіжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 1-2 
березня 2017 р.). 
Кривий Ріг, 2017. C. 
104–106.
3. Kostina L. Teacher 
professional 
development 
benchmarks as 
Ukraine’s 
socioeconomic 
enhancement 
prerequisites. Problems 
and perspectives in 
European education 



development. (Prague, 
Czech Republic, 21st – 
24th of November 
2017). Prague, Czech 
Republic, 2017. Р. 74–
76.
4. Костіна Л.С. 
Загальна 
характеристика 
програм професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл 
Австралії. Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали VI 
Міжнар. наук.-метод. 
семінару (Київ–
Хмельницький, 18 
травня 2017 р.) Київ–
Хмельницький, 2017. 
С. 137–140.
5. Kostina L., Sokolova 
S. Teacher CPD and its 
impact on student 
achievement: the 
Australian context. 
Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 
ІХ Міжнар. наук.-
методол. Інтернет-
семінару (Київ–
Хмельницький, 14 
травня 2020 р.). Київ–
Хмельницький, 2020. 
С. 34–36.
6. Соколова С., 
Костіна Л. 
Конструктивізм як 
підхід у навчанні 
іноземної мови у 
закладах вищої освіти. 
Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: ІХ Міжнар. 
наук.-методол. 
Інтернет-семінару 
(Київ–Хмельницький, 
14 травня 2020 р.). 
Київ–Хмельницький, 
2020. С. 61–63

 
 

  
 
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 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



освіти (або 
охоплює 

його)

ПР 14. Уміння 
аналізувати, 
аргументувати, 
прийняти рішення 
при розв’язанні 
складних 
спеціалізованих 
задач та 
практичних 
проблем у 
професійній 
діяльності, які 
характеризуються 
комплексністю та 
неповною 
визначеністю умов, 
відповідати за 
прийняті рішення

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування; задачі.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Соціальна 
відповідальність

словесні (розповідь, бесіда, 
лекція);
– практичні (вправи, 
ситуаційні завдання).
– проблемно-пошукові.
– робота з навчальною та 
нормативною літературою;
– навчальні дискусії;
– методи стимулювання 
почуття обов'язку і 
відповідальності. 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Економіка і 
організація бізнесу

робота здобувачів у напрямі 
вектора «мета – результат»; 
пасивні (пояснювально -
ілюстративні); активні 
(проблемна лекція, аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні);
колективного та 
інтегративного навчання 
(робота в парах або малих 
групах на практичних та 
лабораторних заняттях).

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

ПР 13. Здатність 
розробляти та 
надавати 
рекомендації щодо 
напрямів розвитку 
підприємств, 
поліпшення 
фінансово-
економічного 
стану, 
антикризових 
заходів

Економіка і 
організація бізнесу

робота здобувачів у напрямі 
вектора «мета – результат»; 
пасивні (пояснювально -
ілюстративні); активні 
(проблемна лекція, аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні);
колективного та 
інтегративного навчання 
(робота в парах або малих 
групах на практичних та 
лабораторних заняттях).

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Інноваційний - словесні методи – Поточний контроль



розвиток 
підприємства

розповідь-пояснення, бесіда, 
лекція; 
- наочні методи – 
ілюстрація, демонстрація;
- практичні методи – 
вправи, розв’язання 
практичних ситуацій; 
- методи індукції і дедукції у 
дослідженнях; 
- творчі, проблемно-
пошукові методи; 
- навчальні дискусії

Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 8. Оцінювати 
продукцію, товари, 
послуги, а також 
процеси, що 
відбуваються в 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структурах, і 
робити відповідні 
висновки для 
прийняття 
управлінських 
рішень

Економіка і 
організація бізнесу

робота здобувачів у напрямі 
вектора «мета – результат»; 
пасивні (пояснювально -
ілюстративні); активні 
(проблемна лекція, аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні);
колективного та 
інтегративного навчання 
(робота в парах або малих 
групах на практичних та 
лабораторних заняттях).

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
торговельною 
діяльністю

лекції у формі діалогу; 
роздатковий матеріал; 
індивідуальні завдання для 
вирішення практичних 
вправ; задач; тестові 
завдання;
ситуативні завдання.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління біржовою 
діяльністю

пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 12. Вміння 
використати 
комп’ютерні 
програми в 
професійній 
діяльності, а 
також 
результати 
самостійного 
пошуку, аналізу та 
синтезу інформації 
з різних джерел для 
ефективного 
вирішення 
спеціалізованих 
задач професійної 
діяльності

Міжнародний бізнес електронна презентація; 
проблемна лекція; 
проблемні питання; 
ситуаційні вправи; робота в 
малих групах; навчальна 
дискусія; метод мозкової 
атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Економіка і 
організація бізнесу

робота здобувачів у напрямі 
вектора «мета – результат»; 
пасивні (пояснювально -
ілюстративні); активні 
(проблемна лекція, аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні);
колективного та 
інтегративного навчання 
(робота в парах або малих 
групах на практичних та 
лабораторних заняттях).

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен



тестування. Курсова робота
Управління 
підприємницькою 
діяльністю

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування; задачі.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 11. 
Впроваджувати 
інноваційні 
проекти з метою 
створення умов для 
ефективного 
функціонування та 
розвитку 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структур

Міжнародний бізнес електронна презентація; 
проблемна лекція; 
проблемні питання; 
ситуаційні вправи; робота в 
малих групах; навчальна 
дискусія; метод мозкової 
атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Економіка і 
організація бізнесу

робота здобувачів у напрямі 
вектора «мета – результат»; 
пасивні (пояснювально -
ілюстративні); активні 
(проблемна лекція, аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні);
колективного та 
інтегративного навчання 
(робота в парах або малих 
групах на практичних та 
лабораторних заняттях).

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Біржова діяльність пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

- словесні методи – 
розповідь-пояснення, бесіда, 
лекція; 
- наочні методи – 
ілюстрація, демонстрація;
- практичні методи – 
вправи, розв’язання 
практичних ситуацій; 
- методи індукції і дедукції у 
дослідженнях; 
- творчі, проблемно-
пошукові методи; 
- навчальні дискусії

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 10. Вміти 
вирішувати 
проблемні 
питання, що 
виникають в 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних 
та/або біржових 
структур за умов 
невизначеності та 
ризиків

Соціальна 
відповідальність

словесні (розповідь, бесіда, 
лекція);
– практичні (вправи, 
ситуаційні завдання).
– проблемно-пошукові.
– робота з навчальною та 
нормативною літературою;
– навчальні дискусії;
– методи стимулювання 
почуття обов'язку і 
відповідальності. 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Біржова діяльність пояснювально- Поточний контроль



ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 9. Розробляти і 
приймати рішення, 
спрямовані на 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
суб’єктів 
господарювання у 
сфері 
підприємницької, 
торговельної 
та/або біржової 
діяльності

Економічний аналіз електронна презентація;  
проблемна лекція; 
проблемні питання; 
виробничі задачі; 
тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування; задачі.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Біржова діяльність пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

ПР 7. Визначати 
та впроваджувати 
стратегічні плани 
розвитку суб’єктів 
господарювання у 
сфері 
підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової діяльності

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Управління 
торговельною 
діяльністю

лекції у формі діалогу; 
роздатковий матеріал; 
індивідуальні завдання для 
вирішення практичних 
вправ; задач; тестові 
завдання;
ситуативні завдання.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування; задачі.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота



Глобальна економіка електронна презентація; 
проблемна лекція; семінар-
дискусія; проблемні 
питання; тестування. робота 
в малих групах; навчальна 
дискусія; ситуаційні вправи;  
метод мозкової атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 5. Вміти 
професійно, в 
повному обсязі й з 
творчою 
самореалізацією 
виконувати 
поставлені 
завдання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та/або 
біржової діяльності

Практика 
переддипломна 
виробнича

Практичні роботи
Ознайомлення із звітною 
документацією
Самостійна робота
Консультації

Захист звітів за 
результатами проходження 
практики
Диференційний залік

Міжнародний бізнес електронна презентація; 
проблемна лекція; 
проблемні питання; 
ситуаційні вправи; робота в 
малих групах; навчальна 
дискусія; метод мозкової 
атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Біржова діяльність пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Управління біржовою 
діяльністю

пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування; задачі.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Соціальна 
відповідальність

словесні (розповідь, бесіда, 
лекція);
– практичні (вправи, 
ситуаційні завдання).
– проблемно-пошукові.
– робота з навчальною та 
нормативною літературою;
– навчальні дискусії;
– методи стимулювання 
почуття обов'язку і 
відповідальності. 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

- словесні методи – 
розповідь-пояснення, бесіда, 
лекція; 
- наочні методи – 
ілюстрація, демонстрація;
- практичні методи – 
вправи, розв’язання 
практичних ситуацій; 
- методи індукції і дедукції у 
дослідженнях; 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен



- творчі, проблемно-
пошукові методи; 
- навчальні дискусії

ПР 4. 
Застосовувати 
бізнес-комунікації 
для підтримки 
взаємодії з 
представниками 
різних професійних 
груп

Біржова діяльність пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Управління біржовою 
діяльністю

пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування; задачі.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Соціальна 
відповідальність

словесні (розповідь, бесіда, 
лекція);
– практичні (вправи, 
ситуаційні завдання).
– проблемно-пошукові.
– робота з навчальною та 
нормативною літературою;
– навчальні дискусії;
– методи стимулювання 
почуття обов'язку і 
відповідальності. 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Іноземна мова для 
бізнес спілкування (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративні; ділова гра; 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

- словесні методи – 
розповідь-пояснення, бесіда, 
лекція; 
- наочні методи – 
ілюстрація, демонстрація;
- практичні методи – 
вправи, розв’язання 
практичних ситуацій; 
- методи індукції і дедукції у 
дослідженнях; 
- творчі, проблемно-
пошукові методи; 
- навчальні дискусії

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 3. Вміти 
розробляти заходи 
матеріального і 
морального 
заохочення та 
застосовувати 
інші інструменти 
мотивування 
персоналу й 
партнерів для 
досягнення 
поставленої мети

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

- словесні методи – 
розповідь-пояснення, бесіда, 
лекція; 
- наочні методи – 
ілюстрація, демонстрація;
- практичні методи – 
вправи, розв’язання 
практичних ситуацій; 
- методи індукції і дедукції у 
дослідженнях; 
- творчі, проблемно-
пошукові методи; 
- навчальні дискусії

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Соціальна 
відповідальність

словесні (розповідь, бесіда, 
лекція);
– практичні (вправи, 
ситуаційні завдання).
– проблемно-пошукові.
– робота з навчальною та 
нормативною літературою;
– навчальні дискусії;
– методи стимулювання 
почуття обов'язку і 
відповідальності. 

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Економіка і 
організація бізнесу

робота здобувачів у напрямі 
вектора «мета – результат»; 
пасивні (пояснювально -

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 



ілюстративні); активні 
(проблемна лекція, аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні);
колективного та 
інтегративного навчання 
(робота в парах або малих 
групах на практичних та 
лабораторних заняттях).

екзамен
Курсова робота

ПР 2. Визначати, 
аналізувати 
проблеми 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності та 
розробляти заходи 
щодо їх вирішення

Біржова діяльність пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Економічний аналіз електронна презентація;  
проблемна лекція; 
проблемні питання; 
виробничі задачі; 
тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Управління 
торговельною 
діяльністю

лекції у формі діалогу; 
роздатковий матеріал; 
індивідуальні завдання для 
вирішення практичних 
вправ; задач; тестові 
завдання;
ситуативні завдання.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління 
підприємницькою 
діяльністю

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування; задачі.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Глобальна економіка електронна презентація; 
проблемна лекція; семінар-
дискусія; проблемні 
питання; тестування. робота 
в малих групах; навчальна 
дискусія; ситуаційні вправи;  
метод мозкової атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Економіка і 
організація бізнесу

робота здобувачів у напрямі 
вектора «мета – результат»; 
пасивні (пояснювально -
ілюстративні); активні 
(проблемна лекція, аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань, 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні);
колективного та 
інтегративного навчання 
(робота в парах або малих 
групах на практичних та 
лабораторних заняттях).

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Практика 
переддипломна 

Практичні роботи
Ознайомлення із звітною 

Захист звітів за 
результатами проходження 



виробнича документацією
Самостійна робота
Консультації

практики
Диференційний залік

ПР 1. Вміти 
адаптуватися та 
проявляти 
ініціативу і 
самостійність в 
ситуаціях, які 
виникають в 
професійній 
діяльності

Практика 
переддипломна 
виробнича

Практичні роботи
Ознайомлення із звітною 
документацією
Самостійна робота
Консультації

Захист звітів за 
результатами проходження 
практики
Диференційний залік

Міжнародний бізнес електронна презентація; 
проблемна лекція; 
проблемні питання; 
ситуаційні вправи; робота в 
малих групах; навчальна 
дискусія; метод мозкової 
атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Біржова діяльність пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Управління біржовою 
діяльністю

пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Глобальна економіка електронна презентація; 
проблемна лекція; семінар-
дискусія; проблемні 
питання; тестування. робота 
в малих групах; навчальна 
дискусія; ситуаційні вправи;  
метод мозкової атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Іноземна мова для 
бізнес спілкування (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративні; ділова гра; 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Інноваційний 
розвиток 
підприємства

- словесні методи – 
розповідь-пояснення, бесіда, 
лекція; 
- наочні методи – 
ілюстрація, демонстрація;
- практичні методи – 
вправи, розв’язання 
практичних ситуацій; 
- методи індукції і дедукції у 
дослідженнях; 
- творчі, проблемно-
пошукові методи; 
- навчальні дискусії

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

ПР 6. Вміти 
розробляти та 
впроваджувати 
заходи для 
забезпечення 
якості виконуваних 
робіт і визначати 
їх ефективність

Практика 
переддипломна 
виробнича

Практичні роботи
Ознайомлення із звітною 
документацією
Самостійна робота
Консультації

Захист звітів за 
результатами проходження 
практики
Диференційний залік

Міжнародний бізнес електронна презентація; 
проблемна лекція; 
проблемні питання; 
ситуаційні вправи; робота в 
малих групах; навчальна 
дискусія; метод мозкової 
атаки.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен



Біржова діяльність пояснювально-
ілюстративний
репродуктивний метод
метод проблемного викладу
дослідницький метод

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль залік

Планування 
підприємницької 
діяльності

презентація; проблемна 
лекція; залучення студентів  
до обговорення актуальних 
питань; наведення реальних 
прикладів; аналіз 
виробничих ситуацій; 
наведення реальних 
прикладів; проблемні 
питання;  виробничі 
ситуації; тестування

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

Моделювання бізнес-
процесів

електронна презентація; 
проблемна лекція;  семінар-
дискусія;
проблемні питання; 
тестування.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен
Курсова робота

Управління 
торговельною 
діяльністю

лекції у формі діалогу; 
роздатковий матеріал; 
індивідуальні завдання для 
вирішення практичних 
вправ; задач; тестові 
завдання;
ситуативні завдання.

Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль 
екзамен

 


