
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 37399 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 37399

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 Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра Підприємництва та бізнес-адміністрування

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

кафедра іноземних мов; кафедра управління проектами в міському 
господарстві та будівництві; кафедра мовної підготовки, педагогіки та 
психології; кафедра філософії і політології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 109508

ПІБ гаранта ОП Димченко Олена Володимирівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dymchenkoov@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-977-60-60

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

очна вечірня 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Створення освітньої програми, зміст якої включав би кращі світові практики та досягнення у галузі підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності було ініційовано через зміну системи підготовки докторів філософії в Україні в 
березні 2016 р. Саме тоді був сформований перший навчальний план та оформлена освітньо-наукова програма, яка 
стала результатом спільної роботи членів проектної групи та викладачів кафедри. В цьому ж році відбувся перший 
набір на ОНП. Набутий досвід реалізації ОНП, залучення до оцінки ОНП здобувачів освіти, фахівців, академічної 
спільноти та роботодавців, призвели до необхідності змін ОНП. В результаті було переглянуто ОНП й навчальний 
план у 2020, 2021 роках. 
 
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 ОВ ОД ОВ

1 курс 2021 - 2022 0 0 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 3 1 2 0 0

3 курс 2019 - 2020 4 1 1 0 0

4 курс 2018 - 2019 3 0 1 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 12337 Економіка та організація бізнесу
53233 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 11983 Економіка та організація бізнесу
49710 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37399 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29742

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

129449 29742

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 521 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

8. Документи щодо ОП
 

Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 076-ОНП-ПТБД 2020.pdf 3whATGA/z3nWwI8hi1VtHoRIfJOh4EVahra7xubEcKk=

Освітня програма 076-ОНП-ПТБД 2016.pdf PSLG7v25u46kV+LVjPGX8qmtdJqNoF9af9VwJjpVV1Y=

Освітня програма 076ОНП-ПТБД_2021.pdf PbyjdZyaEFirTt/pPNpPZfQ+7NaaVJagbsMkHANLx40=

Навчальний план за ОП 076-НП-ПТБД 2021.pdf PFrbbK/NawGQsputTm57zfqgCTifWIEnoKr2SVGAhIE=

Навчальний план за ОП 076-НП-ПТБД 2020(І хвиля).pdf 0/deSOSuiSKHqGYmI8km1lqewsQldH7cUb/fnh/m5F4=

Навчальний план за ОП 076-НП-ПТБД 2020(ІІ хвиля).pdf TkK4ArikH0Jxo5Sq8ClP9k+DCd9YEXT1bPBTl/IWIHc=

Навчальний план за ОП 076-НП-ПТБД 2016.pdf aXNTAAhtzVevCAwCNEgjmOAvQUbxMBfNPU/zDTc75n
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

КП Харківводоканал.pdf TZpMBtYzZYyYbTSSh1UV9aNzkKKVWvk/B1TKCiSIVX4
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ПАТ Трест Житлобуд-1.pdf C/k4ecsyGjl5nrGX5497ye0+fZKeuz1n0zwLvOl+YlI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ХНЕУ ім. С. Кузнеця.pdf HmtMkWtFYVmsYSkBFIR4opftjBgETaBy1b4613pmNrM
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Сумський державний 
університет.pdf

xLs6kNm/5sToPRI0msTpLZ1URRh2azJDlGBbI1kTvAc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Департамент з питань 
забезпечення життєдіяльності 

міста.pdf

JN595lRVRnrHeArBUdlQKllVpXjot20smyorI/zq8HU=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОНП є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
здатних сприяти територіальному розвитку на місцевому та національному рівнях, шляхом забезпечення високої 
якості освіти,  наукових досліджень та інтеграції у світовий науково-освітній простір. Цілі навчання – підготовка 
фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в підприємницьких, торговельних та біржових структурах, 
які оволодіють методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проводять власне наукове дослідження, 
результати якого мають необхідну наукову новизну, теоретичне та практичне значення та сприяють розвитку 
підприємництва. Особливостями ОНП є: орієнтація на дослідження проблем розвитку підприємництва у сфері 
життєзабезпечення міст, шляхом опанування окремих дисциплін освітньої складової, а також підтверджується 
тематикою науково-дослідних і дисертаційних робіт та узгоджується із напрямками діяльності Університету.

 

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

Місія та стратегічні цілі університету закріплені у документі: «Стратегічний план Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (https://bit.ly/3B3KVoo). Відповідно до цього 
документу, місією Університету є «підготовка висококваліфікованих фахівців для міського господарства, здатних 
забезпечувати територіальний розвиток на національному, регіональному та місцевому рівнях».  Відповідність ОНП 
місії Університету забезпечується її орієнтованістю на дослідження проблем підприємництва  у сфері 
життєзабезпечення міст як драйверу територіального розвитку. Реалізація цілей ОНП також сприяє здійсненню 
освітньої та наукової діяльності, що визначені у Стратегічному плані як ключові стратегічні цілі; оскільки важливим 
результатом ОНП є підвищення професійного рівня здобувачів, які задіяні у науковій діяльності Університету. Місія 
і цілі ОНП також узгоджуються з такими нормативними документами як: Положення Про систему забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://bit.ly/3rr4GTH); Кодекс честі 
Університету (https://bit.ly/3GCDMN3); Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників (https://bit.ly/3op1xl8); Положення про освітні програми (https://bit.ly/3rnis9E); 
Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності (https://bit.ly/3L4TzHH)та ін.

 

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

Інформація про ОНП була доведена до здобувачів спеціальності  076 “Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність” третього рівня вищої освіти, зокрема цілі ОНП та особливості реалізації, можливості для індивідуалізації 
траєкторії навчання (вибіркові дисципліни за науковим спрямуванням аспіранта, можливості академічної 
мобільності та подальшого працевлаштування). Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти і 
випускників щодо формулювання цілей та програмних результатів проводяться періодичні заслуховування та 
розгляд пропозицій на засіданнях кафедри кпуркПтаБА. Крім того, проводяться опитування щодо задоволеності 
слухачів освітньою програмою. За результатами обговорення з аспірантами було запропоновано розширити, 
осучаснити, уточнити перелік компонентів освітньої програми; зокрема, Романовська А.В. запропонувала до складу 
вибіркових освітніх компонент ОНП додати навчальну дисципліну: «Організація підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності», Зубарєв Д.В. рекомендував до складу вибіркових освітніх компонент ОНП додати дисципліну: 
«Академічне письмо та риторика»,   Колубай Я.С. рекомендував розширити ПРН та уточнити результати навчання з 
науково-педагогічної практики (Протокол №11 від 08.04.21 р.).Також аспіранти мають можливість комунікувати з 
представниками аспірантури та надавати свої пропозиції через них. До розробки ОНП було залучено випускницю 
Троян В.І., яка є заступницею голови Ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

- роботодавці

В процесі роботи над ОНП проводилися зустрічі з потенційними роботодавцями та представниками ринку праці, а 
також анкетування роботодавців. Активну участь у обговоренні змісту освіти за ОНП брали представники 
керівництва підприємств: Арутюнов В.А. (АТ “Трест Житлобуд-1”), Острогляд О.В. (ПАО “Харківський плитковий 
завод”) та ін. Зокрема, Хайло Я.М. (КП “Харківводоканал”) запропонувала доповнити ОНП уточненими 
компетентностями, що забезпечать більш якісну підготовку фахівців, які здатні розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в підприємницьких, торговельних та біржових 
структурах та додати до складу вибіркових компонент дисципліни: «Підприємництво у системі життєзабезпечення 
міста» та «Особливості інвестиційної діяльності у розвитку міського господарства». Надали свої пропозиції і 
викладачі-практики – Величко В.В., Водовозов Є.Н. та ін. Зокрема, Таукешева Т.Д. - директор департаменту 
бюджету та фінансів Харківської міської ради рекомендувала до складу вибіркових освітніх компонент ОНП додати 
дисципліну: “Дослідження проблем розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у контексті 
розвитку міської інфраструктури» (Протокол №11 від 08.04.21 р.). Отже, пропозиції стейкхолдерів було враховано у 
формуванні оновлених обов’язкових компонент і переліку дисциплін вільного вибору аспірантів; фахових 
компетентностей і програмних результатів навчання; осучасненні потенційних напрямків наукових досліджень.

- академічна спільнота

Пропозиції академічної спільноти враховуються через участь викладачів Університету, представників групи 
забезпечення спеціальності, а також представників наукової спільноти, зокрема проф., д.е.н., завідувач відділу 
проблем науково-технічного та економічного прогресу Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН 
Бубенко П.Т. в засіданнях кафедри, методичних та вчених рад, методичних семінарах, на яких розглядаються 
питання розвитку освітніх програм та їх компонентів, впровадження сучасних освітніх практик, прикладних 
програмних продуктів та можливостей застосування ІКТ для покращення якості навчання. Крім зазначеного, при 
обговоренні навчального плану викладачами кафедри ПтаБА надавалось обґрунтування видів навчальних занять та 
їх обсяг у годинах за кожною дисципліною навчального плану. Обов’язкові освітні компоненти ОК 1 – ОК 4 та 
проходження науково-педагогічної практики уніфіковано з іншими ОНП 3-го рівня. Рішення про це 
обговорювалось та приймалось на НТР ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Протокол № 4 від 17.02.2016 р.). Регулярно, 
відповідно до затвердженої процедури, розробниками ОНП готуються та подаються на розгляд керівництву 
мотивовані висновки, які узагальнюють пропозиції щодо подальшого розвитку та удосконалення програми. 
Представники академічної спільноти також залучені до рецензування ОНП.

- інші стейкхолдери

Результати та перспективи розвитку освітньої програми обговорювалися на міжнародних науково-практичних 
конференціях та семінарах, в яких приймав участь гарант освітньої програми та викладачі кафедри, здобувачі ОНП, 
представники роботодавців та академічної спільноти, інші стейкхолдери, зокрема, слухачі аналогічних програм 
інших ЗВО, представники інших суб’єктів господарювання, в т.ч. підприємств життєзабезпечення міста
https://bit.ly/3unOtjO
https://bit.ly/3IRaY4O
https://bit.ly/3sct22C
https://bit.ly/32TyhLS
https://bit.ly/3sbCSSl
https://bit.ly/3GmSHKP
https://bit.ly/3gismDc
За результатами конференцій актуалізовано та розширено перелік перспективних напрямків наукових  досліджень 
та оновлено базу потенційних опонентів.
Інтереси стейкхолдерів також були враховані і під час укладання договорів про національну академічну мобільність 
в рамках підготовки докторів філософії (https://bit.ly/3B7APTa)

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
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Сталий розвиток України як інноваційної та економічно незалежної держави залежить від стану підприємництва, 
яке визначено пріоритетним напрямком реформування. Напрями реформ вимагають наявності фахівців, які 
глибоко розуміють проблеми підприємництва та здатні розробляти програми його підтримки та розвитку, 
впроваджувати реформи на різних рівнях господарювання: підприємство, регіон, галузь, країна. Це актуалізує роль 
даної ОНП та визначає її цілі: підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних 
розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в 
підприємницьких, торговельних та біржових структурах, які володіють методологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також проводять власне наукове дослідження, результати якого мають необхідну наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення та сприяють розвитку підприємництва; а також програмні результати: ПРН1-4, 
ПРН11-19. Тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, відображені у програмних результатах освітньо-наукової 
програми, досягаються через опанування (ОК 1 – ОК 8). Також, шляхом реалізації наукової складової, через 
проведення дисертаційних досліджень, вирішуються актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності. Компетентності та програмні результати навчання дозволяють обіймати керівні посади на 
підприємствах, в органах влади,  також здійснювати науково-педагогічну діяльність в закладах освіти. 

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання за ОНП було враховано проєкт стандарту 
спеціальності; імплементовано сучасні управлінські технології та принципи ведення підприємницької діяльності в 
сфері життєзабезпечення міста в освітніх компонентах, тематиці дисертаційних робіт та наукових досліджень. 
Основний напрям ОНП: вирішення проблем підприємництва в сфері життєзабезпечення міста, в т.ч. житлово-
комунального господарства, та розбудова сприятливої підприємницької екосистеми. Галузевий контекст 
реалізований  обов’язковими компонентами освітньої програми (ОК5-7). Регіональний контекст враховувався 
шляхом залучення стейкхолдерів регіонального рівня до формування обов’язкових і вибіркових компонент 
освітньої програми (ОК7, ВК4,5,6), реалізації наукової складової на фактичних даних регіональних підприємств 
сфери життєзабезпечення міста (КП “Харківський метрополітен”, КП “Харківводоканал”). Гарант ОНП є 
розробником Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 р. та Стратегії розвитку Харківської області до 2027 р., де 
піднімаються питання SMART-спеціалізації регіонів та підтримки підприємництва у відповідності з ними. На базі 
кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування діє стартап школа та бізнес інкубатор, які здійснюють свою 
діяльність із врахуванням SMART-спеціалізації та підтримують наукові та бізнесові проєкти здобувачів за ними.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання даної ОНП було проаналізовано досвід 
аналогічних програм КНЕУ, КНУ, ХНЕУ, тощо, зокрема, щодо формулювання компетентностей та ПРН (ФК1 і ПРН 
16 сформовано на основі ОНП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” КНЕУ), змістовного наповнення 
через поєднання сукупності 
ОК, їх співвідношення; форм оцінювання та атестації; особливостей, унікальності та фокусу. Аналіз ОНП 
Харківського регіону показав, що орієнтація на вирішення проблем розвитку підприємництва в сфері 
життєзабезпечення міста притаманна лише даній ОНП. Також НПП постійно беруть участь у заходах, де 
обговорюються перспективи розвитку освіти, спеціальності та ОП PhD. Під час розробки даної ОНП досліджувалися 
ОП університетів партнерів:  Остравського технічного університету “Економіка та менеджмент”, де акцент зроблено 
на методи та методологію дослідження, що враховано у викладанні обов’язкових фахових дисциплін; Економічного 
університету у Варні “Соціальне управління” та “Економіка і управління” (будівництво та нерухомість), де увагу 
приділено вивченню інновацій, що знайшло своє відображення у перегляді ОК “Економіка інновацій”; Технічного 
університету в Кошице “Просторова та регіональна економіка”, яка відповідає профілю ХНУМГ, в аспекті 
формування результатів навчання (аналізувати та порівнювати різноманітні концепції), що враховано в ФК1 та ПРН 
16.

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

На момент формування звіту самооцінювання стандарт вищої освіти спеціальності на третьому освітньо-науковому 
рівні не затверджено. Існує проєкт стандарту, який розробниками було враховано стосовно формулювання фахових 
компетентностей і програмних результатів навчання та опису предметної області.

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?

Визначені ОНП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для 
восьмого кваліфікаційного рівня, що забезпечується через оволодіння відповідними знаннями, 
уміннями/навичками, комунікаціями, відповідальністю і автономією, зокрема:– знання (концептуальні та 
методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) забезпечуються освітніми 
складовими ОК 2, ОК4 – ОК 7, які скеровані на досягнення програмних результатів навчання ПРН 1 – ПРН 3, ПРН 5, 
ПРН6, ПРН 8 – ПРН 14, ПРН16-ПРН19;– уміння/навички (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для 
розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки 
вже існуючих знань і професійної практики; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного 
процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, 
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оцінка і синтез нових та комплексних ідей) забезпечуються освітніми складовими ОК 2 – ОК 8, які скеровані на 
досягнення програмних результатів навчання ПРН 1-19;– комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються 
сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; 
використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях) забезпечуються 
освітніми складовими ОК1, ОК3, ОК8, які спрямовані на досягнення програмних результатів навчання ПРН 1-2, 
ПРН 4-10, ПРН 15-17, 19;– відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, 
високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей 
або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення) забезпечуються освітніми складовими ОК 1 – ОК 8, які скеровані на реалізацію програмних 
результатів навчання ПРН 1 – ПРН 19.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

45

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)?

33

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

12

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

Опис предметної області спеціальності включає:Об’єкт вивчення - теорія, методологія наукового дослідження, 
проблеми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Цілі навчання – підготовка фахівців з підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності в підприємницьких, торговельних та біржових структурах, які володіють 
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проводять власне наукове дослідження, результати якого 
мають необхідну наукову новизну, теоретичне та практичне значення та сприяють розвитку підприємництва в 
Україні.Теоретичний зміст предметної області – наукові концепції, понятійно-категоріальний апарат, теоретико-
методологічні засади дослідження та принципи та їх використання для розв’язання актуальних завдань у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що створюють підґрунтя для інноваційних рішень теоретичного та 
прикладного спрямування. Методи, методики та технології –  сукупність загальнонаукових та спеціальних методів, 
методик та технологій, застосування яких забезпечує виконання оригінального наукового дослідження у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну 
цінність (ОК 2, 4-7). Інструменти та обладнання – інформаційно-комунікаційні системи, спеціалізоване програмне 
забезпечення (ОК 5-8), необхідні для виконання наукових досліджень та забезпечення інноваційних технологій 
викладання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  (ОК 1-7). Відповідність предметній області 
забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми (33 кредита).Підготовка та захист дисертаційної роботи 
включається до наукового плану роботи: підготовка дисертаційної роботи  передбачена протягом всього 4-річного 
терміну навчання, її захист - у останній його місяць (з можливістю дострокового захисту). Реалізація мовних, 
дослідницьких та загальних компетентностей забезпечуються ОК 1 – ОК 4, що відповідають навчальним 
дисциплінам «Академічна та наукова англійська мова», «Управління науковими проєктами», «Сучасні методи 
викладання у вищій школі», «Історія і філософія науки».Розподіл змісту професійної предметної області за ОК є 
таким: «Інноваційна економіка», «Торгівля та біржова діяльність (поглиблений курс)», «Підприємництво в 
економічному розвитку суспільства», «Науково-педагогічна практика».

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

Вибір індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів забезпечується можливістю вільного вибору не менше 25 % 
навчальних дисциплін освітньої програми. Освітні компоненти обираються здобувачами із запропонованого 
переліку протягом двох місяців з моменту зарахування. Формування освітньої траєкторії відбувається за 
результатами консультацій з науковим керівником, обрані компоненти відображається в індивідуальному плані 
здобувачів згідно п. 4.3.4 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук (https://bit.ly/3shvip5) та розділу 5 Положення про організацію освітнього процесу Університету 
(https://bit.ly/3gsdYrX). Крім того, аспіранти можуть обирати теми наукових досліджень в межах проблематики 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, наукових керівників, місце оприлюднення та апробації результатів 
наукових досліджень; брати участь у програмах академічної мобільності; також передбачено урізноманітнення 
завдань із самостійної роботи з урахуванням наукових інтересів та тематики наукових робіт.  
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Аспіранти та здобувачі мають можливість для реалізації свого права на вибір навчальних дисциплін після 
ознайомлення з освітньо-науковою програмою та навчальним планом, які є у відкритому доступі на сайті НН ІПКВК 
(https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/) та сайті кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування 
(https://bit.ly/3IYlDuz), що забезпечує зважений вибір дисциплін з урахуванням наукових інтересів здобувачів та 
тематики їх наукових робіт. При складанні вибіркової частини індивідуального навчального плану аспіранти мають 
можливість обрати освітню компоненту із Каталогу дисциплін за вибором третього (освітньо-наукового) рівня 
(наказ 35-01 від 02.02.2022).  Обрані дисципліни фіксуються в індивідуальному плані здобувача.  Індивідуальний 
план здобувача за ОНП затверджується протягом двох місяців з моменту його зарахування на засіданні Вченої ради 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Також, згідно п. 4.1.6 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук (https://bit.ly/3gjjpJR) протягом навчання в аспірантурі Університету, здобувачі ступеня 
доктора філософії можуть вивчати позакредитні навчальні дисципліни, які не передбачені навчальним планом 
загальною кількістю не більше 10 кредитів за семестр (на факультативах, семінарах, лекціях тощо) за погодженням 
із науковим керівником. Відповідна заява здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії подається до відділу 
аспірантури і докторантури за місяць до початку таких навчальних занять. Позакредитні дисципліни 
запроваджуються в Університеті на відповідний навчальний рік. (див. Положення про організацію освітнього 
процесу (https://bit.ly/3HCS2X2). Можливості здобувачів щодо вибору навчальних дисциплін  розширюються в 
процесі реалізації їх права на академічну мобільність, яке гарантується відповідним положенням 
(https://bit.ly/3J6Sm0V) Університету. При цьому, академічна мобільність здійснюється без збільшення 
нормативного терміну навчання за індивідуальним графіком навчання (пп. 3.11, 3.12) на умовах збереження місця 
навчання терміном до одного року та оплати праці строком до 6 місяців. Також, аспіранти та здобувачі, що 
реалізують право на академічну мобільність у іншому навчальному закладі поза межами України мають право на 
отримання стипендії (п. 3.22). ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає можливість 
включення аспірантами до списку вибіркових компонент однієї з навчальних дисциплін з інших ОП рівня магістра 
або ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом № 377-01 від 06.10.2021 р., яка 
не вивчалась ними раніше. Наказом ХНУМГ імені О. М. Бекетова №35-01 від 02.02. 2022 р., затверджено Порядок 
вільного вибору навчальних дисциплін, що забезпечує автономність вибору аспірантами ОК із каталогу вибіркових 
дисциплін ХНУМГ імені О.М. Бекетова в 2022 році із впровадженням додаткового інструменту «Автоматизована 
система управління навчального процесу» на web-порталі Університету. 

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

ОНП та НП передбачають практичну підготовку, яка здійснюється під час виконання освітньої і наукової складових: 
науково-педагогічною практикою (ОК8, 4 кр. ЄКТС, 15 тижнів, 4 сем), яка відбувається в університеті (або за 
вибором аспіранта за узгодженням з гарантом освітньої програми, випусковою кафедрою та НН ІПКВК ХНУМГ); 
використанням статистичної та інформаційної бази підприємств-партнерів на основі укладених договорів про 
співпрацю в межах тематики дисертаційних досліджень; роботою в системі дистанційного навчання Moodle, 
використанням онлайн платформ Teams, Google, Office 365 під час навчання та шляхом підвищення кваліфікації із 
сертифікатами; виконанням практичних завдань під час практичних занять, індивідуальних завдань передбачених в 
ОНП її компонентами (обсяг практичних занять становить 202 год або 55,8% (160 год в межах обов’язкової складової 
та 42 год в межах вибіркової складової); апробацією результатів дисертаційного дослідження під час участі в 
міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах (https://bit.ly/32UcLGZ);  впровадженням результатів 
досліджень у діяльність підприємств, органів влади та навчальний процес; участю аспірантів у науково-дослідних 
темах, що виконуються за рахунок різних джерел фінансування. Загальні положення організації практичної 
підготовки викладені в  «Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук» (https://cutt.ly/wbR8NeJ) Пункти 4.1.8- 4.1.9

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

ОНП передбачає набуття здобувачами соціальних навичок, що відповідають цілям програми та дозволяють у 
подальшому успішно здійснювати професійну діяльність, зокрема: здатність до критичного мислення, вміння 
вирішувати конфлікти, лідерство, здатність до комунікації з аудиторією, здатність брати на себе відповідальність, 
ефективно управляти своїм часом, працювати в команді та ін. Основу soft skills ОНП формують загальні 
компетентності, а саме: здатність дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності науковця, так 
і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень науки на соціально-економічну та духовну сфери суспільства 
(ЗК2); здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного розвитку (ЗК3); здатність до участі у 
міждисциплінарних проектах та вміння використовувати результати наукових досліджень інших галузей науки для 
досягнення цілей власного наукового дослідження (ЗК6);здатність працювати у великій науковій групі, ставитися з 
повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи, розуміючи відповідальність 
за результати роботи (ЗК9). Ці соціальні навички формуються відповідними ОК ОНП,  підготовки дисертації та 
апробації результатів. Також в освітньому процесі використовуються форми та методи навчання, що сприяють 
набуттю соціальних навичок, наприклад, для формування soft skills з критичного мислення – дебати, участь у 
наукових заходах тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.
Професійна кваліфікація не присвоюється.  
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Зміст ОНП враховує вимоги існуючого професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої 
освіти», затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 
610 від 23.03.2021

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова,  (https://bit.ly/3GjwsFK) 
затвердженого Наказом № 281-01 від 13.07.2021 р., та вимог щодо розробки навчальних планів і освітніх програм, 
навчальний час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння 
відповідної програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Навчальний план ОНП передбачає освітню складову 
у перших двох роках навчання, 45 кредитів ЄКТС. Навчальний рік становить 2 семестри.
Теоретичне навчання триває 2 роки, а саме:  4 семестри по 15 тижнів. Загалом теоретичне навчання складає 45 
кредитів.  1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. Загальне навчальне навантаження здобувача включає час на 
проведення лекційних та практичних занять, консультацій, практики, самостійної та індивідуальної роботи, 
контрольних заходів. Тижневе аудиторне навантаження аспіранта становить 6 годин. Обсяг самостійної роботи 73% 
від загального обсягу дисципліни. У структурі аудиторного навантаження 44,2% відведено на лекційні заняття, 
55,8% - на практичні заняття. (https://bit.ly/34ZBk64). За результатами анкетування було встановлено високий 
рівень  задоволеності здобувачів фактичним навантаженням (https://bit.ly/3HF2FsN).

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

За ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою 
освіти не передбачена та не здійснюється.

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

Правила прийому до аспірантури та докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в 2022 році
https://bit.ly/3sgf2Vl 

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

До участі у вступних випробуваннях, які передбачають фаховий іспит із спеціальності та іспит з іноземної мови для 
громадян України (вступний іспит з української мови – для іноземних громадян), на дану освітню програму 
допускаються здобувачі, які отримали другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», або отримали цей рівень з іншої галузі знань (спеціальності).  
Особливості ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (третього рівня) відображені у вступному 
випробуванні – іспиті зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності 
(другий рівень)). Програми вступних іспитів включають в себе орієнтовний перелік тем та екзаменаційних питань. 
Робота оцінюється в інтервалі від 0 до 100 балів. Програма фахового іспиту із спеціальності формується членами 
групи забезпечення спеціальності 076, переглядається та затверджується щорічно (https://bit.ly/3oFyTMM). 
Програма вступного іспиту з іноземних мов (https://bit.ly/3HKKba4) має обсяг, достатній для подальшого 
вдосконалення іноземної мови в аспірантурі. Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним 
сертифікатом тестів не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, звільняється від 
складання вступного іспиту з іноземної мови, результат якого вважається рівним 100 балам. 

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

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу https://bit.ly/3JqcWcq  та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, 
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників, для учасників програм академічної мобільності 
https://bit.ly/3gidJ2T Здобувачам надається можливість включення до індивідуальних планів виконання освітньо-
наукової програми підготовки доктора філософії освітніх компонентів із навчальних планів підготовки докторів 
філософії відповідних спеціальностей, які затверджені у закладах - партнерах. Документ, який здобувач освіти 
отримає після успішного завершення програми академічної мобільності – сертифікат або академічна довідка, в яких 
зазначаються кількість кредитів і результати навчання за освітніми компонентами програми.

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

В рамках існування даної ОНП прикладів визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО не було.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання регулюються Порядком визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
https://bit.ly/3L4XT9S, Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється п.9.7 Порядку 
перезарахування результатів навчання Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3oQjiuS). 
Здобувачам надається можливість включення до індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми 
підготовки доктора філософії освітніх компонентів із навчальних планів підготовки докторів філософії відповідних 
спеціальностей, які затверджені у закладах - партнерах. Документ, який здобувач освіти отримає після успішного 
завершення програми академічної мобільності – сертифікат або академічна довідка, в яких зазначаються кількість 
кредитів і результати навчання за освітніми компонентами програми

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

Питань щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОНП не виникало.

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

Згідно з ОНП, під час підготовки аспірантів застосовуються загальнонаукові та спеціальні методи, методики та 
технології для виконання оригінального наукового дослідження у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, результати якого мають наукову новизну, теоретичну та практичну цінність. Загальними формами 
навчання для освітніх компонентів ОНП є: лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, контрольні заходи 
(тестування), науково-педагогічна практика, написання наукових робіт та презентація результатів досліджень. 
Форми та методи навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М. 
Бекетова (https://bit.ly/3HpG0Ak); Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://bit.ly/3HpG0Ak); Положенням про підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (https://bit.ly/32YJE5o) та ін. Під час проведення занять викладачі 
використовують інтерактивні методи навчання, мультимедійні засоби та програмні продукти, що дає можливість 
працювати в командах (малих групах). Викладання може здійснюватися з використанням  дистанційних засобів 
навчання (Moodle, Teams та ін.). Значна увага у ОНП приділяється  самостійній роботі здобувачів - індивідуальні 
завдання мають пошуковий, дослідницький характер. В табл. 3 додатку до ОНП наведена «Матриця відповідності 
програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання».

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?

Студентоцентроване навчання у процесі реалізації ОНП здійснюється за рахунок: а) вибору форми навчання (між 
денною, вечірньою або заочною); б) залучення здобувачів та роботодавців до формування освітньої програми; в) 
реалізації можливості вибору здобувачами навчальних дисциплін відповідно до специфіки дослідження (ОНП 
передбачає забезпечення індивідуальної траєкторії навчання як ключової умови студентоцентрованого навчання); 
г) вільного вибору напряму власного наукового дослідження; д) можливості висловлювання власної думки з 
приводу питань, які розглянуті в ході занять, в т.ч. й контраверсійної, відстоювати свою точку зору або вступати у 
дискусію з викладачем; е) вільного висловлювання власної думки щодо змісту освіти і організації навчального 
процесу є) відповідності методів і форм навчання принципам академічної свободи, застосуванні активних методів 
навчання; ж) наявності вільного доступу до інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та програмного 
забезпечення. Результати опитування здобувачів (https://bit.ly/3Bjmkf7) свідчать про достатньо високий рівень 
задоволеності здобувачів методами навчання і викладання.

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

Відповідність методів навчання і викладання на ОНП принципам академічної свободи проявляється у тому, що 
здобувачі в процесі навчання мають можливості щодо: а) вибору індивідуальної траєкторії навчання, що 
узгоджується із студентоцентрованим підходом до організації навчального процесу; б) вибору навчального курсу в 
межах вибіркової частини ОНП; в) вибору програм академічної мобільності на умовах навчання за індивідуальним 
графіком,  збереження місця навчання терміном до одного року та оплати праці строком до 6 місяців, а також 
отримання стипендії у разі навчання за межами України; г) вибору тематики досліджень та методів реалізації 
поставлених завдань; д) вибору наукового керівника відповідно до власних академічних інтересів та специфіки 
дослідження. Крім того, здобувачі мають право формулювати і відстоювати власні позиції як в сфері наукових 
інтересів, так і стосовно змісту освіти і організації навчального процесу (що підтверджується результатами їх 
анкетування). Академічна свобода науково-педагогічних працівників проявляється у вільному виборі методів 
навчання та способів організації навчального процесу; виборі джерел інформації та способів її аналізу в процесі 
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науково-педагогічної діяльності; виборі тематики досліджень та співавторів  для виконання наукових робіт та ін. 
Таким чином, дотримання принципів академічної свободи і реалізація її у різних формах є ключовою умовою 
навчання за ОНП. 

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 *

Здобувач вищої освіти отримує інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання: через ознайомлення зі змістом ОНП що розміщена на офіційному сайті кафедри 
підприємництва та бізнес-адміністрування (https://bit.ly/3GtlXzE); від викладачів на перших заняттях з навчальних 
дисциплін;шляхом ознайомлення з робочими програмами навчальних дисциплін, що також розміщені на 
офіційному сайті кафедри; а також через ознайомлення із методичними матеріалами до самостійної роботи.Крім 
того, для ознайомлення із формами підсумкового контролю, здобувач має можливість користуватися графіком 
організації освітнього процесу та розкладом атестаційних тижнів. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є складовою навчально-методичних комплексів навчальних 
дисциплін, доступ до яких здійснюється через корпоративні інформаційні ресурси Університету.

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

Навчальний план ОНП передбачає поєднання освітньої та наукової складової протягом  навчального процесу. 
Термін навчання за ОНП складає 4 роки, з яких перші 3 відводяться для проведення наукових досліджень та 
засвоєння освітніх компонентів (освітня складова – 4 семестри), а останній 4 рік – для верифікації отриманих 
результатів, написання та захисту дисертаційної роботи. Навчання та дослідницька діяльність аспірантів є 
взаємопов’язаними процесами: з одного боку, під час навчання у аспірантів формуються дослідницькі 
компетентності, які реалізуються у їх науковій діяльності, що проявляється в процесі виконання наукових робіт 
різного рівня та написання дисертації; з іншого – наукова діяльність аспірантів дозволяє їм отримати нові знання в 
процесі систематизації інформації з різних джерел. Таким чином, гармонійне поєднання навчання і досліджень 
дозволяє здобувачам сформувати власні погляди як щодо проблем що досліджуються, так і стосовно комплексу 
наукових методів, що застосовуються для виконання поставлених завдань. Варто також відзначити, що практичні 
заняття дисциплін ОНП організовуються у формі наукової дискусії, обговорення проблем, що стосуються розвитку 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що дозволяє здобувачам краще розуміти, об’єкт, предмет, мету, 
завдання та методи дисертаційного дослідження в процесі виконання роботи. Важливим свідченням поєднання 
навчання та дослідницької діяльності здобувачів є їх участь у НДР кафедри підприємництва та бізнес-
адміністрування. Наприклад: Джабраілов А.М., Зубарєв Д.В., Острогляд В.К., Романовська А.В. Стаматін В.В. та 
Хайло Т.О. виконували різні етапи НДР «Підприємництво та бізнес: організаційні, управлінські та економічні 
складові», (2020, 2021 рр. №0116U005497); Стаматін В.В, Хайло Т.О. та Троян В.І. долучилися до виконання НДР 
«Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону, (2019 р., № ДР 0116U005497)» та ін.  
Крім того, результати дисертаційний досліджень здобувачів, що проходили навчання за ОНП використовуються під 
час викладання навчальних дисциплін в Університеті, що підтверджується відповідними довідками про 
впровадження. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Перегляд і оновлення освітніх компонентів за ОНП відбувається щорічно і відображається в робочих програмах 
навчальних дисциплін. Оновлення ОНП відбувається за результатами обговорення відповідних пропозицій на 
засіданнях кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування. Ухвалені зміни затверджуються станом на початок 
навчального року. Викладачі систематично оновлюють як зміст навчальних дисциплін так і склад ОНП через 
врахування сучасних тенденцій в предметній галузі та специфіки ОНП. До особливостей ОНП відноситься 
орієнтація на вирішення актуальних проблем розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в сфері 
життєзабезпечення міст. Тому для посилення унікальності ОНП і забезпечення її відповідності сучасним тенденціям 
розвитку міст та напрямам наукових досліджень Університету, у 2021 р. в ОНП започатковано дисципліну 
«Підприємництво в системі життєзабезпечення міста», а предмети «Підприємництво в сучасному розвитку 
суспільства» та «Торгівля та біржова діяльність (поглиблений курс)» перенесено з вибіркової до обов’язкової 
компоненти ОНП. Змістовне навантаження освітніх компонентів оновлюється викладачами регулярно на основі 
опрацювання сучасної наукової вітчизняної та іноземної літератури, актуалізації статистичних даних, власних 
наукових розробок, результатів стажувань і підвищення кваліфікації, застосування сучасних методів навчання та 
інформаційних технологій. Варто відзначити також введення до вибіркової компоненти ОНП у 2021 р. таких 
дисциплін як: «Особливості інвестиційної діяльності у розвитку міського господарства», «Організація 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», та «Дослідження проблем розвитку суб’єктів підприємництва, 
торгівля та біржової діяльності у контексті розвитку міської інфраструктури», які відповідають специфіці ОНП та 
посилюють її унікальність. Разом з тим, дисципліни «Стратегія конкуренції» та «Конкурентні системи в сфері 
торгівлі» були виключені з освітніх компонент ОНП 2021 р. (порівняно з попереднім варіантом освітньо-наукової 
програми) як такі, що не відповідають рівню підготовки доктора філософії і не відбивають сучасних тенденцій 
розвитку предметної сфери ОНП (зокрема, процеси конкуренції і методи підвищення конкурентоздатності, як 
правило, вивчаються студентами на магістерському рівні освіти).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
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В університеті завдання інтернаціоналізації діяльності покладено на Центр міжнародної діяльності та освіти 
(https://ird.kname.edu.ua/). ХНУМГ ім. Бекетова має укладені угоди про співробітництво з дев’ятьма ЗВО країн 
Євросоюзу. Здобувачі та НПП, задіяні в освітньому процесі на ОНП можуть проходити закордонні стажування, 
проводити спільні наукові дослідження тощо. В процесі навчання аспіранти публікують результати власних 
досліджень у закордонних виданнях у вигляді наукових статей, монографій або праць апробаційного характеру 
(наприклад,  В. Стаматін, О. Палант, Sciences of Europe, № 46. 2019 (https://bit.ly/330K4s0); О. Димченко, Т. Хайло, 
Danish Scientific Journal, № 46. Vol. 2, 2021 (https://bit.ly/3ASFSqI ); А. Романовська, В. Величко, Л. Шумейко. 
Collective monograph. Kaunas, Lithuania,2020 (https://bit.ly/3J10Eaj ); А. Джабраілов, О. Палант  World science: 
problems, prospects and innovations. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference, Toronto, 
Canada. 2021.(https://bit.ly/3AUGoV7). Наукові роботи у іноземних виданнях публікуються здобувачами, як правило, 
у співавторстві з науковими керівниками (які також є викладачами дисциплін ОНП), що пояснюється спільністю 
наукових інтересів аспірантів та їх керівників, а також необхідністю збагачення досвіду аспірантів щодо виконання 
наукових робіт і представлення результатів на міжнародному рівні.

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?

На ОНП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється 
під час практичних та індивідуально-консультативних занять аспірантів та дає змогу систематично здійснювати 
перевірку рівня засвоєння теоретичних і практичних знань. На ОНП застосовуються такі форми контролю 
досягнення програмних результатів навчання: усне і письмове опитування (теоретичні питання, ситуаційні вправи, 
контрольні завдання тощо); тестування з використанням комп’ютерних технологій. Форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання здобувачів вищої освіти визначаються для кожного контрольного заходу, відображаються в 
ОНП та робочій програмі, заздалегідь доводяться до здобувачів разом з питаннями для самопідготовки. Вони є 
чіткими, зрозумілими, доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів 
навчання для окремого освітнього компонента та ОНП загалом. Модульний контроль це оцінювання знань, умінь та 
практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, 
може проводитись у формі письмового опитування або тестування. Підсумковий контроль є оцінкою результатів 
навчання здобувачів на проміжних або заключному етапах навчання. Форми підсумкового контролю для 
дисциплін: екзамен, залік, диференційований залік. Контрольні заходи охоплюють повністю ОК, що дозволяє 
говорити про встановлення досягнення результатів навчання. Формою атестації за ОНП визначено публічний 
захист дисертаційної роботи.

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

Організація освітньої діяльності ХНУМГ імені О.М.Бекетова передбачає побудову ОНП на компетентнісній основі, 
відповідно до рівнів Національної̈ рамки кваліфікацій із обов’язковим визначенням критеріїв оцінювання 
результатів навчання (знань, умінь, навичок та інших компетентностей). Чіткість та зрозумілість форм контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечуються через своєчасне 
доведення до аспірантів інформації щодо термінів вивчення дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання. Після зарахування до аспірантури аспірантам доводиться інформація щодо особливостей підготовки на 
третьому (освітньо-науковому) рівні, зокрема щодо освітньої складової ОНП, ведення індивідуальних планів роботи, 
інша довідкова інформація. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання 
рівня знань визначаються робочою програмою ОК. Форми підсумкового контролю для дисциплін – екзамен, залік, 
диференційований залік. Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог «Положення 
про організацію освітнього процесу» (https://bit.ly/3rHR72f). Критерії оцінки рівня знань визначаються викладачем 
для кожного контрольного заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів, які мають вільний доступ до всіх робочих 
програм освітніх компонент  (https://bit.ly/3HLjfXZ).

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

Згідно Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова (http://surl.li/tgjk), графік освітнього процесу розробляється відділом аспірантури і докторантури НН 
ІПКВК на весь період навчання, затверджується Вченою радою Університету, вводиться в дію наказом ректора та 
розміщується на офіційному сайті університету (http://surl.li/tgjx). Графік навчального процесу визначає календарні 
терміни теоретичного навчання та екзаменаційних сесій, проведення практики та дисертаційних досліджень, 
атестації здобувачів, канікул. За наявності обставин, які унеможливлюють виконання затвердженого графіку 
навчального процесу, аспіранту може бути змінений період проведення навчальних занять та підсумкового 
контролю на підставі заяви аспіранта (з поясненням поважності причин і обставин) і клопотанням наукового 
керівника, що погоджені із з проректором з наукової роботи. Графік проведення іспитів затверджується Наказом по 
університету, оприлюднюється на дошках оголошень в ННІПКВК, вноситься до розкладу (https://erp.kname.edu.ua/) 
в корпоративній інформаційній системі. Критерії оцінювання за кожним освітнім компонентом доводяться до 
здобувачів вищої освіти на початку його вивчення та надаються разом з матеріалами для підготовки до 
контрольного заходу. Перед іспитами обов’язково проводяться консультації. Звітування про виконання 
індивідуального плану аспірантів проводиться двічі на рік згідно Положення (http://surl.li/tgjk)
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти відсутній. У Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук Університету (https://bit.ly/3sB0jEN) визначено форми, терміни, звітні документи (п.п 4.4 Звітування 
аспірантів відповідно до індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії). Аспіранти, яких переведено на четвертий рік навчання мають пройти процедуру попередньої експертизи 
дисертації згідно Порядку проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії 
(https://bit.ly/3Jotwtg) та представити її до захисту згідно Тимчасового алгоритму реалізації Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ імені О.М.Бекетова ((https://bit.ly/3roRcrl). 
Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану 
та індивідуального плану наукової роботи. За цією процедурою три аспіранти (Троян В.І., Хайло Т.О., Стаматін В.В.) 
за даною освітньо-науковою програмою захистили дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, інформацію 
наведено за посиланням: https://bit.ly/3sqKMaG  

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua ). Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком навчального процесу.(https://bit.ly/3LlXK1Y). Всі документи є у 
вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна 
база ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (https://bit.ly/3LxSjgG).Форма проведення контрольних заходів визначається 
робочою програмою навчальної дисципліни. Оцінювання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 
відбувається за 100-бальною шкалою. Результати контролю доводяться до відома аспірантів. Процедура звітування 
аспірантів відбувається відповідно до індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки 
доктора філософії регламентується пп. 4.4 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук Університету (https://bit.ly/3rMeOXm). Звітування про виконання індивідуального плану 
аспірантів проводиться двічі на рік: звітування проміжне відбувається в терміни, встановлені для проведення 
проміжної атестації за робочими планами (січень-лютий місяць);  звітування річне відбувається в терміни, 
встановлені для проведення річної атестації за робочими планами (червень-липень місяць). Результати звітування 
відображаються у протоколах кафедри, ННІПКВК та індивідуальних планах аспірантів.

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 екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі 
та обов’язковій присутності не менше двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних 
заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності 
та кількості завдань, єдиних критеріїв оцінювання, тривалістю контрольних заходів, механізмів підрахунку 
результатів, тощо.Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
Університету (https://bit.ly/3uMbYn6) п.8.3 описує процедуру, якщо здобувач не погоджується з оцінкою. Щодо 
конфлікту інтересів, то п.4.2.7- 4.2.10 описують відповідальність і обов’язки наукового керівника, який за 
невиконання  своїх функціональних обов’язків може бути звільнений від обов’язків керівництва аспірантами. 
Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при реалізації даної ОНП не 
було.

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3HKMV7m) здобувачеві вищої освіти, який не 
з’явився на підсумковий семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, наказом ректора може бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за 
індивідуальним графіком. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 
отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної 
причини, надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. 
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі 
види робіт, передбачених програмою з цієї дисципліни. Випадків застосування відповідних правил при реалізації 
даної ОНП не було.

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

Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3HKMV7m)  забезпечує права здобувача вищої освіти 
на оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів.Згідно п.8.3 
Положення (https://bit.ly/34NERnQ), Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до 
екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів 
створюється апеляційна комісія, до якої входить директор НН ІПКВК, завідувач випускової кафедри, викладач, 
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завідувач кафедри, на якій викладається дисципліна, представник Ради молодих вчених, науковий керівник 
аспіранта. Комісія розглядає апеляції щодо порушення процедури проведення контрольних заходів впродовж шести 
календарних днів після їх подання. За бажанням здобувач вищої освіти, який подав апеляцію, може бути присутнім 
при розгляді своєї заяви. Рішення апеляційної комісії доводиться до аспіранта, який підтверджує це особистим 
підписом у протоколі засідання апеляційної комісії. Право здобувача вищої освіти на оскарження дії або 
бездіяльність посадових осіб (представників адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення 
семестрових контрольних заходів реалізується шляхом звернення з відповідною заявою до ректора. Випадків 
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОНП не було.

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

У ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова; Кодекс честі Університету; Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання та виявлення академічного 
плагіату на базі інформаційної системи «Unplag»; Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від 12.05.2017 р. 
«Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану запровадження в 
Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та 
правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу». Всі документи є у вільному доступі для 
всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm).

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

З березня 2017 року між ЗВО та ТОВ «Антиплагіат» укладено угоду щодо  перевірки робіт в інформаційній системі 
Unichek. Після завершення здобувачем освіти за ОНП та завершенням роботи над рукописом дисертації, а також за 
умови позитивного висновку керівника, рукопис дисертації в електронному вигляді подається на перевірку на 
ознаки плагіату. ННІПКВК формує довідку та звіт про результати перевірки  протягом 10 робочих днів з дня 
подання роботи. Довідка є вхідним документом для подання документів на розгляд кафедри, яка формулює свої 
рекомендації щодо попередньої експертизи роботи. Результати навчання здобувачів ступеня доктора філософії, що 
оформлені у вигляді статей, які друкуються фахових журналах Університету, також підлягають обов’язковій 
експертній оцінці та перевірці на наявність у них неправомірних запозичень в системі Unicheck. ННІПКВК та 
кафедрами проводиться моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти з поняттям академічної доброчесності. Для 
координації роботи відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт, а також для оперативного поширення 
інформації щодо питань академічної доброчесності створена група в Teams. На web-порталі університету 
систематично проводиться опитування здобувачів, в тому числі з питань академічної доброчесності 
(https://bit.ly/3uL4Asa), наприклад, згідно з Наказом № 464-01 від 13.12.2021 р. «Про опитування здобувачів вищої 
освіти щодо викладання дисциплін».

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

В 2017-2020 рр. в університеті (в рамках проекту SAIUP) пройшла серія тренінгів та семінарів. Наукова бібліотека 
(https://cutt.ly/cbVIRDF) працює в рамках проєкту УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». НПП 
приймає участь у вебінарах: «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради» 
(2020 р); вебінар компанії Plagiat.pl "Технічі рішення для виявлення текстових збігів" (2020 р.) Досвід університету у 
цій сфері презентовано в рамках проєкту обміну досвідом в діджиталізації освіти «Unicheck educational community» 
(28.10.2020) за участі спікерів з провідних ЗВО Харкова (https://cutt.ly/ybVUjva). В 2020 р. проведена презентація в 
рамках інформаційної зустрічі для аспірантів і наукових керівників (https://cutt.ly/PbVYREi). Аспіранти та НПП 
взяли участь, були в оргкомітеті конференції Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized 
World,(1-4.02.2021). Моніторинг обізнаності аспірантів з поняттям академічної доброчесності на ОНП дав 100% 
результат (https://bit.ly/3AIbqxy).  В рамках заходу для молодих науковців «Тиждень молодіжної науки» (19.05.2021) 
проведено вебінар та презентація матеріалів «Академічна доброчесність в роботі молодого науковця» 
(https://cutt.ly/wbVYlhk). 26.05.2021, в рамках проєкту ReStud, студентським сенатом проведено освітній квест 
#BeketovAcademikQuest, протягом якого учасники дізналися аспекти академічної доброчесності та перевірили свої 
знання з даної теми. (https://bit.ly/3aCTfyR )

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

Відповідальність за дотримання академічної доброчесності та її порушення визначається в Розділі 4 Проекту 
Положення про академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату в Харківському 
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Розгляд справ щодо порушення академічної 
доброчесності покладено на постійно діючу комісію з питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/kryb) 
. За порушення академічної доброчесності Кодексом честі Університету (http://surl.li/krya)  та Положенням про 
комісію з питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/kryb)  передбачено притягнення здобувачів вищої 
освіти, співробітників університету до одного або декількох видів академічної відповідальності. Порушення 
академічної доброчесності може бути підставою для відрахування здобувача вищої освіти. При виявленні випадків 
порушення академічної доброчесності: – під час виконання навчальних завдань, завдання повертається здобувачеві 
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вищої освіти на доопрацювання; – під час контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід; – під 
час проведення попередньої експертизи дисертаційного дослідження, дисертаційна робота повертається аспіранту 
для усунення виявлених недоліків та на загальне доопрацювання. На ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» не було випадків порушень академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

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

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» 
(https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/normativnaya-baza). Під час конкурсного добору викладачів ОНП 
розглядаються такі критерії відбору: 1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою; 2. Спеціальність захисту 
дисертації; 3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання; 4. Кількість і якість показників активності 
викладача;5. Рівень публікаційної активності; 6. Soft skills (соціальні навички); 7. Наявність відповідного стажування 
та підвищення кваліфікації.Обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, що 
оформлюється протоколом. Предметом обговорення можуть бути: звіт про роботу за попередній період, аналіз 
проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної роботи. 
Детальна інформація про викладачів на ОНП наведена в Таблиці 2. 

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

Основними прикладами співпраці з роботодавцями для даної ОНП є:  залучення представників потенційних 
роботодавців до викладання на умовах сумісництва (Бубенко П.Т., Таукешева Т.Д., Хайло Я.М., Водовозов Є.Н.,) та 
головування у ЕК із захисту дипломних робіт магістрів спеціальності 073 - Менеджмент (освітня програма “Бізнес-
адміністрування”) - Таукешева Т.Д.,  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Хайло Я.М.); участь 
представників роботодавців у конференціях і семінарах, які відбуваються в університеті;  участь роботодавців у 
формулюванні завдань наукових досліджень аспірантів, подальше впровадження результатів цих досліджень 
(довідки про впровадження); рецензування роботодавцями ОНП; надання рекомендацій до робочих програм 
навчальних дисциплін (практичні ситуації (кейс-стаді), формування завдань до практичних занять), надання 
консультативної допомоги в побудові сучасного, орієнтованого на практичні аспекти спеціальності, освітнього 
процесу. Для збирання відгуків роботодавців та партнерів проводиться опитування (http://surl.li/bfwhc);  – участь 
аспірантів в навчальній, науковій, організаційній діяльності Університету (ЗВО є роботодавцем для випускників 
ОНП); – обговорення перспектив розвитку ОНП на засіданнях кафедри та науково-практичних конференціях за 
участі академічної спільноти та роботодавців; – участь роботодавців у попередній експертизі дисертаційних робіт, 
тощо.

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

В рамках ОНП практики, експерти та представники роботодавців залучаються до аудиторних занять: на умовах 
сумісництва (Бубенко П.Т., Таукешева Т.Д.;практики, які викладають на постійній основі та є керівниками 
аспірантів (Палант О.Ю.,Величко В.В.); участь роботодавців у формулюванні індивідуальних завдань за 
навчальними дисциплінами, які корелюють із завданнями дисертаційного дослідження; подальше впровадження 
результатів цих досліджень в освітній процес підтверджується відповідними актами. Наприклад, основні положення 
дисертацій Стаматіна В.В., Хайло Т.О. використано при розробці програм та викладанні ОК 5,7; онлайн-зустріч з 
Клещиком О. http://surl.li/bfwhg; онлайн-зустріч з представником компанії Microsoft Михайловим С. 
https://goo.su/bDFC; онлайн-лекція "How to Write an Effective Business Plan" professor Italian University of Insubria 
Gazzolа P. https://goo.su/aMxC; онлайн-лекція проф. СумДУ Мельника Л.Г. https://goo.su/9x8t; практикум 
«Створення первісного капіталу» Івагло С. https://goo.su/aWgM; зустріч-лекція з головою правління Фонду Розвитку 
Східної та Центральної Європи (м. Люблін, Польша) Лонтка К. в рамках презентації грантової програми підтримки 
стартапів POLAND PRIZE HUB. https://goo.su/a7sh; здобувач ОНП Колубай Я. провів онлайн лекцію 
https://goo.su/bdHz

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

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників яка регламентується Положенням про підвищення квалiфiкації та стажування 
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
(https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/normativnaya-baza). Моніторинг та стимулювання рівня 
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів ((https://bit.ly/3rnUkUo) СВО ДВНЗ 
«ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» РНППП-17. Рейтингування науково-педагогічних працівників та підрозділів). Мають 
місце курси підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов  (https://bit.ly/3rl1GIh) 
(англійська, чеська, китайська) в Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси 
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Наукової бібліотеки   (https://bit.ly/3AZmDvx) зокрема щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of 
Science. Університет співпрацює з іншими організаціями щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації 
викладачів. Так, з моменту запровадження ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» її викладачі 
здійснювали підвищення кваліфікації: Північно-східний науковий центр НАН і МОН України, Український 
державний університет залізничного транспорту, Київська школа економіки, тощо. Викладачі, дотичні до реалізації 
ОНП, постійно підвищують кваліфікацію через участь у різноманітних тренінгах, курсах, конференціях, в тому числі 
і за кордоном, що підтверджується відповідними документами (https://goo.su/aLPL)

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті запроваджено рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр Університету. За перші 
місця рейтингу, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед кафедр отримують 
додаткові фінансові ресурси на розвиток. З метою стимулювання наукової активності, в університеті запроваджено 
преміювання за  досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень. 
(https://bit.ly/3gohqE2). Науково-педагогічним працівникам, за рішенням Вченої ради університету, може бути 
присвоєно почесне звання: «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний 
особистий внесок в освітню і наукову діяльність, «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, 
старшим викладачам за високий рівень професійної діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців. 
За заслуги перед українським народом грамотою ВРУ відзначена гарант ОНП, д-р екон.наук, професор Димченко 
О.В. Вона також має нагороду “За успіхи в науково-педагогічній діяльності” https://goo.su/alEV. За багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-
педагогічну діяльність Димченко О.В. нагороджена Подякою від Міністерства науки і освіти України 
https://goo.su/aYrf та ін. Також при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад НПП та встановленні 
терміну трудового контракту враховується рівень викладацької майстерності.

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?

Досягнення визначених ОНП цілей та ПРН забезпечується: обладнанням навчальних приміщень засобами 
візуалізації (lightpro), комп’ютерною технікою з прикладним програмним забезпеченням (вільні ліцензії Office 365, 
MS Project 2016, ZOOM), доступом до наукових та навчальних лабораторій для проведення досліджень (Таблиця 1); 
системою дистанційного навчання Moodle;системою перевірки на ознаки плагіату Unichek; навчально-методичним 
та інформаційним забезпеченням ОК; наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс 
громадського харчування, спортивний комплекс, медичне обслуговування). Фонд наукової бібліотеки складає 
881992 примірників, періодичних видань – 10206 (станом на 1.01.2022р.). Бібліотечний фонд відображено у 
службових та читацьких каталогах, у т. ч. в електронній формі (цифровий репозиторій 
https://eprints.kname.edu.ua/). У 2022 р. Електронний каталог (далі ЕК) становить 167256 записів. Бібліотека 
автоматизована на вільному програмному забезпеченні АБІС Koha, що дає можливість вільного доступу до ЕК через 
мережу Internet у режимі 24\7 за адресою http://koha.kname.edu.ua/ або Web-сайт Бібліотеки 
(https://library.kname.edu.ua). Університет має доступ до баз даних WOS та Scopus, до повнотекстових ресурсів 
Springer Link http://link.springer.com.У проведенні  досліджень аспіранти можуть використовувати примірники 
власної наукової бібліотеки кафедри ПтаБА (майже 500 од.). Відомості щодо матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення ОК програми наведені в Таблиці 1https://bit.ly/3gvY0xa

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?

Освітнє середовище ХНУМГ імені О.М. Бекетова спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів 
здобувачів освіти. Університет забезпечує їм вільний доступ до відповідної інфраструктури (аудиторний та 
лабораторний фонд, бібліотека, читальні та спортивні зали, гуртожиток), інформаційних ресурсів (вільні ліцензії 
Office 365, корпоративна інформаційна система, Moodle, тощо). Виявлення і врахування потреб здобувачів освіти 
забезпечується системою зворотнього зв’язку, елементами якої є: моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та 
освітньої діяльності (https://bit.ly/3saebpu); застосування в освітньому процесі студентоцентрованого підходу 
тощо.Для розвитку особистості здобувачів й досягнення навчальних цілей доступні різноманітні спортивні секції, 
виставкова та актова зали, центр трансферу технологій «Мегаполіс», Start-up школа та бізнес-інкубатор 
https://bs.kname.edu.ua/ (Проект «Бізнес-інкубатор для студентів, аспірантів, викладачів і бізнесу» реалізується з 
2013 р. у партнерстві з PAUCI). Освітнє середовище є безпечним для життя й здоров’я здобувачів.Важливу роль у 
створенні освітнього середовища відіграє Рада молодих вчених Університету (https://bit.ly/3IYI4zF). Студентська 
профспілка надає здобувачам вищої освіти захист прав у відносинах з адміністрацією, викладачами, адміністрацією 
гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та відпочинок; можливість 
працевлаштування; організовує безліч конкурсів, фестивалів, спортивних та інтелектуальних турнірів і змагань.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
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Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає: – підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень 
для харчування, гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації; – профілактичну та 
роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі організації позанавчальних 
заходів; – регулярний медичний огляд (включаючи психічне здоров’я); – системною роботою з популяризації 
здорового способу життя (https://bit.ly/3rncXI7); – системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність 
чітко визначених процедур та планів евакуації, системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних 
тренувань з евакуації (https://bit.ly/3rr9BEc); – організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

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?

В університеті забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів освіти, яка 
в залежності від мети та спрямування забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, 
відповідальними та посадовими особами. Інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього 
процесу та змісту освіти більшою мірою забезпечується на рівні випускової кафедри. Значною у цій роботі є роль 
НН ІПКВК (https://ipkvk.kname.edu.ua), Наукової бібліотеки (https://library.kname.edu.ua), Центру дистанційного 
навчання (https://cdo.kname.edu.ua), Центру Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua), інших 
університетських Центрів (https://bit.ly/3GsWrKW). З метою консультативної і інформаційної підтримки для 
здобувачів наукового ступеня доктор філософії та їх наукових керівників проводяться організаційно-інформаційні 
зустрічі, де висвітлюються питання: інформаційний пакет аспіранта (складання індивідуальних планів, процедура 
звітування); академічна доброчесність в свідомості молодих науковців; можливості академічної мобільності для 
аспірантів; Рада молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова запрошує до співпраці; сервіси наукової бібліотеки 
(https://bit.ly/34vf03K). Соціальна підтримка забезпечується співпрацею структурних підрозділів університету, 
інституту, профспілкою, радою молодих вчених, ректорату. Основні положення щодо забезпечення інтересів 
аспірантів Університету з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною Угодою 
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база) між Ректоратом та Первинною профспілковою 
організацією студентів. Зокрема, в п.2.6. закріплено перевагу випускникам аспірантури, серед осіб, що приймаються 
вперше на посади науково-педагогічних працівників без наукового ступеня або вченого звання, в 6.8. допомога за 
рахунок коштів спеціального фонду, при наявності фінансових можливостей в друкуванні монографій, 
дисертаційних робіт та ін. Можливості для безкоштовної юридичної допомоги 
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/yurydychni-konsultatsii). Унікальною формою соціальної підтримки 
працівників і здобувачів освіти в університеті є Центр розвитку для дітей ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
(https://kidscenter.kname.edu.ua), який забезпечує підтримку у догляді за дітьми дошкільного віку. З метою 
координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в науково-дослідну роботу, навчально-виховний процес створено Гендерний центр 
(https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-tsentra). За результатами опитування (https://goo.su/bpge), здобувачі 
позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в 
університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій 
діяльності Університету.

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)

В університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм стандартів та правил (зокрема ДБН 
В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», ДБН В.2.2- 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»). Згідно з 
графіком реалізації проекту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було реалізовано 
(https://bit.ly/3GN8UcB): систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні 
показчики та візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним графічним планом 
університету та дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні 
двері без порогів, вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними 
індикаторами та тактильними смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до 
норм (встановлені попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; 
облаштовано санітарний вузол для людей з інвалідністю. З метою забезпечення доступності приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті затверджено відповідний порядок 
https://goo.su/bGjF У 2021-2022 навчальному році продовжується робота з адаптації університету, за планом: 
адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та 
спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг. 

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?

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів: Кодексом честі, Положенням про комісію з етики та 
академічної доброчесності, Антикорупційною програмою та планом заходів спрямованих на запобігання корупції на 
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2021-2023роки(https://bit.ly/3uneZK4). В Університеті реалізована чітка та доступна політика вирішення 
конфліктних ситуацій. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу моральних і 
правових норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної доброчесності 
https://bit.ly/3HBMgVC (наказ № 450-01 від 03 грудня 2021 р.). Комісія відповідає за поширення інформації про 
етичні норми, сприяє обізнаності учасників освітнього процесу щодо попередження сексуальних домагань, 
неетичної поведінки та дискримінації, надає інформаційну та консультативну підтримку здобувачам, керівникам 
структурних підрозділів тощо щодо попередження вказаних негативних явищ, отримує і розглядає скарги, в т.ч. 
пов’язаних з дискримінацією, сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані 
чіткі правила та принципи нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах 
консультативно-дорадчого органу працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів 
корупційних дій. Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень на офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення корупції. Впродовж періоду реалізації освітньої діяльності за освітньо-науковою 
програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» вказаних конфліктних ситуацій не було.

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 ОП регламентуються 
«Положенням про освітні програми» (https://bit.ly/35zpYFZ). Участь членів груп забезпечення спеціальностей у 
процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує Наказ №320-01 від 02.09.2021 «Про 
введення в дію положення про групу забезпечення спеціальності та гаранта освітньої програми». 
(https://goo.su/bbOe).

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 локальної нормативної бази відбувається перегляд та модернізація ОНП. https://cutt.ly/OEjlwAS. 
Перегляд ОНП ініціюється щорічно до початку навчального року паралельно з затвердженням НП і робочих 
програм. За необхідності, розробниками вносяться зміни до ОНП. Підставами для оновлення є: ініціатива та 
пропозиції керівника РПГ та/або РПГ та/або викладачів програми; рекомендації стейкхолдерів; результати їх 
опитувань, у т.ч. здобувачів. Внесення змін ґрунтується на підставі сучасних науково-практичних досягнень в галузі 
управління та адміністрування, а також результатів аналізу пропозицій (анкетування) та побажань стейкхолдерів, 
консультацій з іншими ЗВО. Результати оновлення відбиваються у відповідних структурних елементах ОНП (НП, 
робочих програмах, матеріалах лекційних та практичних занять, тематиці дисертацій https://goo.su/axMU). ОНП 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» була вперше розроблена у 2016 р. та затверджена Протоколом № 
10 від 06.05.2016 р. на засіданні Вченої ради ХНУМГ. В цьому ж році почалася реалізація програми. У 2019 р. 
назріла необхідність внесення змін до програми, що було обговорено на засіданні кафедри (Протокол № 4 від 
07.10.2019 р.), результатом якого став мотивований висновок щодо перспектив розвитку та удосконалення ОНП. 
Оновлену ОНП було розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ПтаБА  (Протокол №6  від 12.11.2019 р.) та 
затверджено  Вченою радою університету (Протокол № 4 від 31.01.2020 р.). У 2021 р. ОНП було оновлено після 
затвердження вимог до підготовки нормативно-методичних документів щодо організації освітнього процесу у 
2021/2022 навчальному році https://bit.ly/3JnkCfL(Протокол №13 від 05.05.2021 р.). В оновленій версії ОНП 
уточнено мету освітньої програми; конкретизовано характеристику освітньої програми за такими напрямами: 
предметна область (об’єкт вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області), основний фокус 
освітньої програми; особливості програми; конкретизовано академічні права випускників у розділі «Придатність 
випускників до працевлаштування та подальшого навчання»; упорядковано та конкретизовано аспекти викладання 
та оцінювання; розширено, осучаснено перелік компонентів ОНП, зокрема, додано ОК8, що посилюватиме здобуття 
педагогічних компетентностей та ВК3, ВК4,ВК5, ВК6 (враховано результати опитування стейкхолдерів 
(https://bit.ly/3unSBAf), осучаснено перелік фахових компетентностей та ПРН; актуалізовано теми наукових 
досліджень аспірантів. Обсяг ОНП було зменшено з 60 до 45 кр. ЄКТС з метою вдосконалення структури плану, 
оптимізації аудиторного тижневого навантаження у малокомплектних групах та у зв'язку із зауваженнями 
попередніх акредитаційних комісій щодо співвідношення аудиторного навантаження у загальному обсязі. В 
оновленій редакції ОНП передбачена розширена можливість вибору ОК. Подальша модернізація ОНП, пов’язана з 
урахуванням побажань стейкхолдерів, передбачає розширення переліку вибіркових ОК. 

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

Періодичний зворотній зв’язок з аспірантами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОНП за 
спеціальністю 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність в ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Протягом 
навчання аспіранти активно приймають участь у різновекторних опитуваннях, результати яких обговорюються на 
засіданнях кафедри ПтаБА та ННІПКВК, засіданнях науково-методичної ради університету та Вченої ради 
університету та реально впливають на зміст навчання і викладання. З метою залучення здобувачів вищої освіти до 
оцінювання якості освітнього процесу проводиться письмове анкетне опитування щодо якості освітньо-наукової 

Сторінка 18



програми: випусковою кафедрою у 2019 р. (https://bit.ly/3GytiOE);  2020 р . (https://bit.ly/3B4zxsh);  2021 р. .
(https://bit.ly/34K146l) та ННІПКВК (результати анкетування здобувачів ННІПКВК) (http://surl.li/tgqf) та 
опитування 2021 року, результати якого було обговорено на засідання Ради молодих вчених  13.05.2021р. 
https://bit.ly/3GpdCgo. Згідно  наказу № 464-01 від 13.12.2021  в січні 2022 р. було проведено опитування аспірантів 
стосовно питань академічної доброчесності. Обговорення результатів заплановано на наступній інформаційній 
зустрічі зі здобувачами та науковими керівниками. Крім того, до механізмів залучення здобувачів освіти до 
перегляду ОНП відносимо наступні форми зворотного зв’язку: обговорення з викладачами дисциплін під час 
реалізації курсу; з науковим керівником аспіранта; зустрічі здобувачів освіти з завідуючою кафедрою та радою 
молодих вчених.

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

Залучення здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти до процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОНП відбувається через їх участь у діяльності Ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
(http://surl.li/tgqz). Рада молодих вчених скеровує діяльність аспірантської громади університету та гармонійний 
розвиток особистості кожного члена, на ефективне навчання та професійну підготовку, формування навичок 
майбутнього організатора та керівника, фізичне та моральне загартування, виховання активної громадської позиції. 
Рада молодих вчених бере активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, 
представники Ради молодих вчених беруть активну участь у роботі Вченої ради університету, Науково-технічній раді 
університету, Вченій раді ННІПКВК, розширених засіданнях випускових кафедр, де розглядаються, у тому числі, 
питання якості ОНП.

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

Згідно Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності якості вищої освіти у ХНУМГ (Протокол 
Вченої ради Університету №12 від 27.05.2016р.),діє система громадського контролю, що передбачає включення 
роботодавців до складу дорадчих органів та комісій університету. ХНУМГ у рамках забезпечення якості ОНП плідно 
співпрацює з такими роботодавцями та їх обєднаннями як: ПРАТ"Харківський Плитковий Завод", ТОВ«Кока-Кола 
Україна Лімітед», ПАТ«Трест Житлобуд-1»,Альфа-БанкУкраїна тощо. Наприклад, для поліпшення якості 
підготовки, зав.відділом проблем науково-технічного прогресу Північно-Східного наукового центру НАН і МОН 
України д.е.н.,проф. Бубенко П.Т. виступає не тільки в якості розробника, а й працедавця, викладача, який може 
оцінити ефективність впровадження заходів щодо її модернізації. Директор фінансово-економічного департаменту 
КП«Харківводоканал» к.е.н,доц. Хайло Я.М. також виступає розробником ОНП. Члени групи забезпечення ОНП є 
членами асоціацій та фахових товариств, результати роботи яких враховуються при створенні та плановому 
перегляді ОНП. Роботодавці безпосередньо залучені до процесу розробки та погодження ОНП та інших процедур 
забезпечення її якості шляхом: консультування та надання пропозицій і рекомендацій, рецензування, узгодження 
проблемних питань. На етапі аналізу та перегляду ОНП передбачається консультування з роботодавцями, зокрема, 
щодо визначення компетентностей та ПРН. Для зворотного зв’язку з працедавцями щодо оцінки якості ОНП, 
проводиться їхнє анкетування https://bit.ly/35NKZgf

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

У ЗВО регулярно проводиться опитування випускників щодо їх кар’єрного шляху, а також опитування роботодавців 
шляхом отримання відгуків про роботу випускників. Отримані пропозиції аналізуються та враховуються при 
розробці та перегляді освітніх програм. Важливим елементом даної системи є взаємодія з Асоціацією випускників, 
студентів і друзів ХНУМГ імені О.М.Бекетова (https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/) – громадською 
організацією, що забезпечує ведення інформаційної бази даних випускників Університету, зв’язок з випускниками, 
проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет та керується відповідним 
Статутом. На щорічних зустрічах, організованих Асоціацією, запрошені випускники діляться своїми успіхами, 
кар'єрним ростом, що позитивно впливає на шлях працевлаштування аспірантів та студентів 
(https://cutt.ly/3Q3NH3E). Збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування 
випускників ОНП відбувається через підтримання комунікації з ними керівників, завідувача і викладачів кафедри. 
Випускники та аспіранти ОНП працевлаштовані як на підприємствах, так і в закладах освіти. Так, Джабраілов А. 
працює на підприємстві свого керівника, Паланта О.Ю. (ТОВ НП “Центр розвитку сучасного транспорту”), Хайло 
Т.О. – на КП “Харківводоканал”, Троян В.В. - в ХНУМГ імені О.М.Бекетова, у міжнародному відділі та є заступником 
Ради молодих Вчених. НН ІПКВК узагальнює та систематизує відомості від кафедр про подальшу кар’єру 
випускників.

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?

Внутрішнє забезпечення якості ОНП регулюється Положенням Про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://bit.ly/3ro30Kx) та Положенням про моніторинг 
стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (https://bit.ly/3ggZcVb), відповідно 
до яких діють механізми, що забезпечують реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній 
діяльності. На періодичних засіданнях групи забезпечення спеціальності та ОНП активно обговорюються 
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результати анкетування здобувачів та роботодавців. Накопичений досвід застосування системного підходу до 
забезпечення якості освітньо-наукової діяльності з реалізації ОНП підтверджує позитивне значення анонімного 
анкетування за підсумками кожного року навчання, узагальнення висловлених зауважень з метою їх врахування в 
процесі удосконалення змісту дисциплін, методики їх викладання. Для усунення недоліків було внесено зміни до 
ОНП, зокрема, уточнено фокус; оптимізовано програмні компетентності та результати навчання; розширено перелік 
та збагачено зміст освітніх компонентів ОНП; імплементовано ОК “Науково-педагогічна практика”, осучаснено 
потенційні тематики наукових досліджень аспірантів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». Перегляд ОНП та РП відбувається на НМР НН ІПКВК. Питання щодо подолання недоліків ОНП 
систематично розглядаються Вченими радами інституту та Університету.

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?

Оскільки акредитація є первинною (ОНП зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
затверджена Вченою радою ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Протокол № 10 від 06.05.2016, навчальний план зі 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» затверджений Вченою радою ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова, Протокол № 11 від 29.06.2021) результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які 
враховуються під час удосконалення ОНП, немає. ЗВО успішно пройдено акредитації цілого ряду освітніх програм, 
за підсумками яких постійно вносяться зміни до Положень та освітніх програм. Зауваження, висловлені під час 
акредитацій, беруться до уваги. На цей час виконано такі рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП: 
формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти; рекомендації ГЕР ОНП 
«Комп’ютерні науки»; набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №178-01 від 
23.06.2020 «Про нову редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП 
«Розумний транспорт і логістика для міст»; набули чинності нові вимоги до НП (Наказ №416-01 від 24 грудня 
2020р.) і графіку навчального процесу за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ №77-01 від 1 березня 2021 р.), 
складені з урахуванням рекомендацій за другим критерієм «Структура та зміст освітньої програми» ЕГ і ГЕР за ОНП 
«Комп’ютерні науки»; на виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» розроблено 
нове Положення про порядок створення та роботу екзаменаційної комісії (рішення Вченої ради Університету від 
27.08.2020) (https://cutt.ly/ibVXIYb); враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: 
управління, експлуатація та розвиток» і розміщено на web-сайті Положення про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/ubVVDzZ ); Положення про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті введено в дію наказом ректора №407-01 
від 23.12.2021 - рекомендацї ЕГ і ГЕР за ОП: «Комп’ютерні науки», «Магістральні електричні мережі: управління, 
експлуатація та розвиток», «Нафтогазова інженерія та технології», «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і  ГЕР за 
ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; а також враховано рекомендацію ГЕР за ОНП 
«Публічне управління та адміністрування» щодо розширення використання іноземних мов в освітньому процесі, 
оприлюднення на сторінці кафедри (відповідної ОНП) інфографіки результатів опитування стейкхолдерів, аналізу 
отриманих результатів; процедура та терміни обрання дисциплін за вибором знайшло відображення в оновленому 
Положенні про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3ADqfSl) (розділ 5), а також перелік дисциплін за 
вибором оформлено в єдиний Каталог курсів, затверджений Наказом № 377-01 від 06.10.2021 р.

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

Якість та відповідність ОП до Національної рамки кваліфікації забезпечується проектною групою та гарантом ОП, 
згідно чинного Наказу ХНУМГ імені О.М. Бекетова 372-01 від 05.10.2021 р. «Про затвердження груп забезпечення 
спеціальностей». Академічна спільнота університету залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через 
участь у розробці ОП, обговоренні нормативно-методичних документів (https://bit.ly/3omfvV0) і результатів 
освітньої діяльності. Усі пропоновані зміни до ОНП та змісту ОК проходять процедуру обговорення на кафедрі 
ПтаБА (перевіряється збалансованість програми, навантаження здобувачів, відповідність викладачів ОК, 
відповідність законодавству, внутрішнім положенням та ін.). До їх затвердження в установленому порядку, зміни, 
рекомендовані кафедрою, погоджуються з гарантом ОНП, НН ІПКВК та виносяться на громадське обговорення 
проектів документів на рівні університету. Обов'язковим є узгодження ОНП з Радою молодих вчених.

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

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (в межах їх повноважень) покладається 
на керівників та підрозділи Університету:Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, 
затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості освіти.Перший проректор: організація освітнього 
процесу. Вчена рада Університету:стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики та 
затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості.Науково-методична рада: аналіз, погодження 
нормативно-методичної документації, освітніх програм, переліку вибіркових освітніх компонентів. Науково-
технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи. ННІПКВК:аналіз та погодження 
ОНП, контроль виконання індивідуальних планів ОНП, опитування, контроль дотримання норм академічної 
доброчесності.Кафедри:розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль 
дотримання норм академічної доброчесності.Навчально-методичний відділ:розробка нормативно-методичної 
документації, моніторинг та контроль якості освітньої діяльності. Інформаційно-обчислювальний 
центр:корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні ресурси, рейтинги. Центр міжнародної 
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діяльності та освіти:міжнародна співпраця, академічна мобільність.Приймальна комісія:прозорість, об’єктивність 
зарахування абітурієнтів. Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених. Наукова бібліотека: 
популяризація принципів академічної доброчесності.

9. Прозорість і публічність

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

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://bit.ly/3Htxnos 
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://bit.ly/3rnxn3F 
– Положення про організацію освітнього процесу: https://bit.ly/3AU5Lq0 
– Колективний договір ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на 2021-2025 роки https://bit.ly/3HkSJ7o 
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база» https://bit.ly/3LtudTU.

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

https://bit.ly/3L3J7jH

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

Офіційний сайт кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова:
http://surl.li/bfwft
Офіційний сайт ННІПКВК ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: (ОНП на сайте ННІПКВК)
http://surl.li/bgjfc

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Відповідність змісту ОНП науковим інтересам аспірантів забезпечується через узгодження тематик НДР кафедри, 
змістовного наповнення ОК та проблематики дисертацій здобувачів (https://bit.ly/3JeeNRw), а саме: ОК5-ОК7 
забезпечують здобувачам опанування комплексу теоретичних основ дослідження (наприклад, тема дисертації Хайло 
Т.О. “Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств життєзабезпечення міст”); 
зорієнтованість вибіркових ОК на наукові інтереси аспірантів забезпечена ОК, із числа яких здобувач обирає ті, які 
відповідають предмету його дослідження; сприяння розвитку наукового світогляду та методологічної культури 
аспірантів – ОК4, ОК2, ОК3; можливість вивчення ОК з інших ОП ХНУМГ; забезпечення належного рівня 
англомовного академічного письма та можливості вивчити другу іноземну мову через вивчення ОК1 та ВК1, що 
забезпечує підготовку до роботи в міжнародному науковому середовищі; наявність угод про академічну мобільність 
та співпрацю, що дозволяє вивчати дисципліни в інших ЗВО України та світу, а також провадити наукові 
дослідження із залученням сторонніх консультантів; доступ до баз міжнародних наукових видань, що забезпечує 
здобувачів необхідними інформаційними джерелами. Відслідковування наукових інтересів аспірантів здійснюється 
через їх моніторинг, опитування, спілкування наукових керівників та здобувачів, наукові семінари, в результаті чого 
відбувається оновлення та коригування  як наповнення освітніх компонент, так і коригування складу ОНП. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю, 
оскільки відповідає вимогам п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук (№261 від 23.03.2016), який визначає, що ОП третього рівня має включати не менше чотирьох складових, які 
забезпечують набуття таких компетентностей: здобуття глибинних знань із спеціальності в обсязі 12 кр. ЄКТС 
здійснюється через опанування ОК (4 кр. ЄКТС), ОК6 (4 кр. ЄКТС), ОК7 (4 кр. ЄКТС); оволодіння 
загальнонауковими (філософськими) компетентностями загальним обсягом 4 кр. ЄКТС через опанування ОК4 (4 кр. 
ЄКТС); набуття універсальних навичок науковця загальним обсягом 11 кр. ЄКТС через опанування ОК2 (4 кр. ЄКТС), 
ОК3 (3 кр. ЄКТС), ОК8 (4 кр. ЄКТС); здобуття мовних компетентностей загальним обсягом 6 кр. ЄКТС через 
опанування ОК1 (6 кр. ЄКТС). Невід'ємною складовою успішної наукової діяльності є набуття здобувачами 
компетентностей з методів досліджень, що реалізується через опанування обов’язкових ОК4 «Історія і філософія 
науки» (загальнофілософські та загальнонаукові методи пізнання), ОК2 “Управління науковими проєктами” 
(методологія наукової творчості, методологія та методики управління проєктами) та вибіркової ОК “Економіко-
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статистичні методи обробки наукових досліджень”, а також в межах обов’язкових навчальних дисциплін зі 
спеціальності (ОК5-ОК7), про що зазначено в  робочих програмах.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Однією зі складових структури ОНП є вивчення аспірантами навчальної дисципліни «Сучасні методи викладання у 
вищій школі» (обов’язкова частина ОНП, цикл загальної підготовки) в обсязі 3 кредитів ЄКТС. Також ОНП 
передбачено науково-педагогічну практику (4 кредити ЄКТС, тривалість 15 тижнів в 4 семестрі), яка сприяє 
розвитку професійно-педагогічних компетентностей аспірантів щодо здійснення викладацької діяльності у закладах 
вищої освіти відповідно до фахової частини предметної області спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність». Зокрема, під час науково-педагогічної практики слухачі набувають знання, уміння і навички 
необхідні при підготовці та проведенні навчальних занять профільної кафедри, відвідують відкриті та показові 
заняття провідних фахівців. Слухачі отримують досвід роботи в системі дистанційного навчання Moodle 
(https://dl.kname.edu.ua/), здійснюють супровід дистанційних курсів, отримують досвід організаційної роботи під 
час участі у засіданнях кафедри, а також презентують результати досліджень усно та/або письмово на конференціях, 
міжкафедральних семінарах, тощо. Загальний обсяг кредитів, призначений для формування компетентностей, які 
необхідні для викладацької діяльності, становить 7 кредитів ЄКТС (15,5%). Також здобувачі проходять підвищення 
кваліфікації щодо опанування онлайн, хмарних та інформаційних технологій, які активно можна використовувати в 
освітньому процесі (наприклад, сертифікати мають Джабраїлов А., Колубай Я., Острогляд В.).

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Інформацію щодо викладачів оприлюднено на сайті https://bit.ly/3Bh0w3P де, здобувачі можуть з ними 
ознайомитися та обрати керівника відповідно до бажаної теми дослідження. На етапі формування заявки в МОН на 
бюджетне фінансування, кафедра розглядає пропозиції наукових керівників щодо потенційних кандидатів до вступу 
в аспірантуру та відповідність напрямів їх наукових досліджень, та передає до ННІПКВК. На етапі вступу 
уточнюються наукові інтереси здобувача. Остаточно тематика наукових досліджень затверджується на Вченій раді 
Університету. На етапі подачі документів на вступ вступники можуть отримати консультації представників 
аспірантури, гаранта, членів приймальної комісії, які можуть порекомендувати наукового керівника з відповідними 
науковими інтересами. На етапі підготовки за ОНП питання відповідності проблематики наукових досліджень 
аспірантів і наукових керівників відстежується і корелюється щорічними звітними процедурами. Теми наукових 
досліджень аспірантів дотичні до напрямів досліджень наукових керівників, що підтверджується відповідними 
публікаціями у фахових та наукометричних наукових виданнях, монографіями, практичною діяльністю, участю в 
наукових проєктах та темах (https://bit.ly/34ukADQ). ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має державну атестацію МОН в 
частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямамом “Суспільні науки” на рівні В   
https://bit.ly/3gjp175 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в повній мірі забезпечує здобувачам організаційно та матеріально умови для проведення і 
апробації результатів їх наукових досліджень відповідно до їх наукової тематики шляхом проведення регулярних 
конференцій і семінарів, наданням доступу до комп’ютерних лабораторій з підключенням до Інтернет та 
інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки тощо. Починаючи з 2015 р. відбуваються конференції “Бізнес-
адміністрування в умовах турбулентної економіки” (https://bit.ly/3ulFq2V). Приклади  публікацій здобувачів на 
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні 
тренди»: Чечетова, Н. Ф. и Колубай, Я. С. (2021) Кооперація на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 
https://eprints.kname.edu.ua/57776/ ; Стаматін, В. В. и Поліванова, К. М. (2021) Досягнення економічного ефекту від 
підвищення пропускної здатності станцій метрополітену після впровадження САВП (на прикладі КП «Харківський 
метрополітен»). https://eprints.kname.edu.ua/57870/ ; Зубарєв, Д. В. (2021) Формування партнерських 
стейкхолдерних відносин на будівельних підприємствах: організаційні заходи.  https://eprints.kname.edu.ua/57888/ 
). Також аспіранти мають можливість використовувати цифровий репозиторій, та публікувати статті у фаховому 
виданні категорії Б “Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки” https://bit.ly/3KZlmcu (наказ МОН 
України № 1643 від 28.12.2019), які перевіряються на плагіат у системі Unicheck  https://bit.ly/3GBHwOR

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Центром міжнародної діяльності та освіти ХНУМГ ім.О.М.Бекетова надається інформація щодо можливостей 
долучення до міжнародної академічної спільноти, регулярно організовується освітнє співробітництво з іноземними 
закладами вищої освіти та провідними фахівцями зі спеціальності, інформаційні дні присвячені програмі Erasmus+ 
(http://ird.kname.edu.ua/). Кафедрою ПтаБА укладено низку договорів про співпрацю з метою виконання сумісних 
науково-дослідних робіт, можливості стажування, обміну результатами власних досліджень та досвідом, зокрема, з: 
Остравським Технічним Університетом м.Острава  (Чешська Республіка) Університетом Інсубрія м.Варезе (Італія) 
тощо (https://bit.ly/3omFhIB). Міжнародна мобільність здобувачів здійснюється відповідно до Положення про 
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова (https://bit.ly/3schCMm). Каф.ПтаБА є організатором щорічних Міжнародних науково-практичної 
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інтернет-конференції, так, у 2021 р. - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Підприємництво та 
бізнес-адміністрування: сучасні тренди» https://bit.ly/3HoPqfj. Аспірати ОНП приймають участь у закордонних 
наукових конференціях та друкують результати досліджень у закордонних наукових виданнях. Зокрема, Хайло Т.О. 
(Хайфа,  2020); Троян В.І. (Wien, August, 2019); Стаматін В.В. (Lisbon, Portugal, 2019). Сертифікати аспірантів про 
міжнародні стажування  (https://bit.ly/3sh1Ijw).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Керівники аспірантів ОНП приймають участь у науково-дослідних  проектах (https://bit.ly/3BeH4VD), зокрема 
Димченко О.В., Чечетова Н.Ф., Величко В.В., Палант О.Ю., Грицьков Є.В. є відповідальними виконавцями НДР: 
«Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону» (2018-2020р.р.).Наукові керівники 
та задіяні викладачі є виконавцями госпдоговірних та держбюджетних тем (https://bit.ly/3HLlFpx).У 2020 р. 
Димченко О.В. брала участь у тренінгах для тренерів сертифікованої програми післядипломного навчання 
«Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з 
публічних послуг громади» програми DOBRE Краківського економічного університету. Димченко О.В. є 
відповідальним виконавцем фундаментальної держбюджетної НДР “Методологічні аспекти інноваційного розвитку 
економіки держави” 2019-2021 рр. Викладачами кафедри були розроблені тренінгові програми підвищення 
кваліфікації держ.службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: “Стратегічне управління та 
планування”,”Управління персоналом”.Димченко О.В. у 2020 р. брала участь у тренінгах USAID “Підвищення 
інституційної спроможності комунальних підприємств у застосуванні бізнес-підходів в управлінні та диверсифікації 
діяльності шляхом започаткування нових комерційних напрямів діяльності” та “Підвищення інституційної 
спроможності ОТГ у розвитку малого та середнього підприємництва”, що знайшло відображення у наукових роботах 
аспірантів, змісті ОК, стратегіях розвитку Харківської області, м. Харків та ОТГ.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Основним нормативним документом, що регулює питання академічної доброчесності, є Кодекс честі ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. З метою моніторингу дотримання моральних і правових норм Кодексу в університеті створено 
постійно діючу комісію з питань етики та академічної доброчесності (https://bit.ly/3sbG28M). У НН ІПКВК 
запроваджена система перевірки дисертацій на ознаки плагіату в системі Unicheck на етапі попередньої експертизи. 
Вміння проводити наукові дослідження з дотриманням норм академічної доброчесності забезпечує дисципліна 
«Управління науковими проектами». Проєкт «Положення про академічну доброчесність та систему запобігання 
академічному плагіату» (https://bit.ly/3GMGHTk) передбачає порядок виявлення та встановлення фактів 
порушення академічної доброчесності, а також форми та види академічної відповідальності, інструменти контролю 
дотримання академічної доброчесності у освітній і науковій діяльності, зокрема:  здійснення анкетування учасників 
наукового та освітнього процесів (https://bit.ly/3uh2MXw); обов’язкову перевірку наукових, навчально-методичних, 
кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак академічного плагіату відповідно до створеної нормативної 
бази.  Викладачі, дотичні до реалізації ОНП, проходять навчання щодо академічної доброчесності та беруть участь в 
науково-комунікативних заходах за цією тематикою, що підтверджується сертифікатами (наприклад, Димченко О.В. 
успішно пройшла навчання за курсом: Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів).

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Особи, які вчинили порушення академічної доброчесності, не допускаються до наукового керівництва аспірантами. 
Слід зауважити, що серед чинних і потенційних наукових керівників аспірантів зі спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»вказаних осіб немає. Серед чинних і потенційних наукових 
керівників аспірантів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відсутні особи, щодо 
яких рішенням МОН та/або НАЗЯВО встановлено факт порушення академічної доброчесності.У Навчально-
науковому інституті підготовки кадрів вищої кваліфікації (НН ІПКВК) ХНУМГ імені О.М. Бекетова запроваджена 
система перевірки академічних текстів на плагіат. При подачі аспірантами дисертаційних робіт до спеціалізованих 
вчених рад, вони проходять перевірку в системі Unicheck.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП: – ОНП охоплює широкий спектр наукових досліджень аспірантів, що відповідає складовим 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;– під час впровадження ОНП враховано 
сучасні світові тенденції розвитку галузі;– реалізацію програми забезпечують досвідчені висококваліфіковані 
науково-педагогічні працівники університету, що поєднують викладацьку діяльність з науково-дослідною роботою; 
– наявність вибіркових модулів, які дозволяють будувати індивідуальну освітню траєкторію; – реалізація ОНП 
пов’язана з тісною співпрацею зі стейкхолдерами, як з боку аспірантів, так і з боку працедавців, що долучаються до 
наукового керівництва; – аспіранти мають змогу використовувати у своїх наукових дослідженнях потужну 
матеріально-технічну базу університету; – можливість доступу аспірантів для презентації, апробації своєї наукової 
діяльності, обговорення проміжних результатів та отримання консультації за напрямом (тематикою) свого 
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дослідження у процесі участі у міжнародних і локальних наукових комунікативних заходах; – можливості для 
аспірантів щодо здобуття практичного досвіду у викладанні фахових дисциплін під час навчання; – наявність 
критичної маси дослідників за спеціальністю, що дозволяє створити разові вчені ради для захисту здобувачів даної 
освітньо-наукової програми; активне залучення до навчального процесу та до керівництва дисертаційними 
дослідженнями фахівців-практиків; –– унікальність ОНП в регіональному розрізі; – викладачі, дотичні до реалізації 
ОНП мають сертифікати, що підтверджують володіння англійською мовою на рівні В2, є активними науковими 
дослідниками та постійно проходять підвищення кваліфікації, в т.ч. й за кордоном; – аспіранти мають широкі 
можливості щодо академічної мобільності. Слабкі сторони ОНП: – недостатня вмотивованість здобувачів у 
реалізації кар’єри в академічному середовищі через непривабливий соціальний статус і соціальний пакет науково-
педагогічних працівників в Україні; – відсутність аспірантів у програмах міжнародних академічних обмінів.

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

Стратегічний план розвитку ОНП пов’язаний з усуненням відомих на поточний час недоліків та містить інноваційну 
складову, яка спрямована на розвиток науково-дослідної діяльності в рамках програми, посилення 
конкурентоспроможності її випускників. Для розвитку ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 
найближчі 3 роки планується: розширення переліку фахових вибіркових дисциплін, що збільшить можливості 
аспірантів щодо формування індивідуальної траєкторії навчання; формування перспективного наукового напрямку 
у контексті розвитку стартап екосистеми в розрізі SMART-спеціалізацій на базі створеної стартап школи ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова; розширення залучення до навчального процесу фахівців, що мають практичний досвід або 
займаються науковими дослідженнями у прикладному аспекті; розширення використання англійської мови під час 
навчального процесу і апробації результатів наукових досліджень; розширення залучення здобувачів до 
міжнародних науково-дослідних проєктів, що виконуються за грантові кошти; збільшення кількості аспірантів, що 
обирають дану ОНП для вступу в межах ліцензійного обсягу;підвищення якості навчально-методичного 
забезпечення освітніх компонентів;  подальше оновлення та вдосконалення навчальної та наукової матеріально-
технічної бази;  використання можливостей з національної і міжнародної мобільності для обміну досвідом з 
науковою спільнотою як для аспірантів, так і для викладачів ОНП; розширення переліку стейкхолдерів ОНП.
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Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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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

Академічна та наукова 
англійська мова

навчальна 
дисципліна

РП_АтаНАМ.pdf Nte3pbocba5VqtiiLv
PgN4FFTJp2JCtKcT

FwnjFgW9U=

Навчальна лабораторія, ауд. № 
317 цк:
- телевізор PlasmaLG 50" 50 PA з 
доступом до Інтернету (1 од.);
- комп'ютери ImpressionP+ (8 од., 
2016 р.);
- Інтернет;
- Microsoft Of ice 365

Управління 
науковими проєктами

навчальна 
дисципліна

РП-_УНП.pdf k1TnRjZHfV1q5nKhl
Fn3wCLdPUdIHYU/

BqFgtfdH/EI=

Навчальна лабораторія 
“Спеціалізований кабінет 
імітаційного моделювання 
проектів” кафедри УПМГБ, ауд. 
323 цк:
- комп’ютери Impression P+ з 
доступом до Internet (11 од., 2016 
р.);
- преінстальована ліцензійна 
операційна система (ОС) 
Microsoft Windows 10 Professional 
Ukrainian;
- офісний пакет Microsoft Of iсe 
2016 UКR;
- MS Project 2013;
- MS Project 2016;
- Інтернет.

Сучасні методи 
викладання у вищій 
школі 

навчальна 
дисципліна

РП_СМВуВШ.pdf TvRus50IvHifiRY2m
X26NkmdS9IYt6V4z

HqRICA0/z8=

Навчальна лабораторія, ауд. № 
312 цк:
- мультимедійний проектор – 1 
од.

Історія і філософія 
науки

навчальна 
дисципліна

РП-ІтаФН.pdf T6wnUQgnP2fag5jv5
yCFN1CkUjiSALlzGX

3LfOlL2mU=

Навчальна лабораторія, ауд. 408 
цк:
- проектор марки SONYvpl-10 (1 
од..);
- ноутбук SONYvaioVPCEH (1 од., 
2016 р.).

Інноваційна 
економіка

навчальна 
дисципліна

РП-_ІЕ_2022-
2023.pdf

awcZ+r94G6pjc4fCa
Q02lEk/3CWr/mJl+

BBWnbDBjBE=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія кафедри 
підприємництва та бізнес-
адміністрування»,  ауд. 420 цк
- комп’ютери Impression P+ з 
доступом до Internet (10 од., 2016 
р.);
- преінстальована ліцензійна 
операційна система (ОС) 
Microsoft Windows 10 Professional 
Ukrainian;
- Інтернет;
 - Microsoft Ofice 365;
- SPSS Statistics 12;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 UКR;
- мультимедіа-проектор 
Mitsubishi SD 210U (1 од., 2008 р.);
- моторизований екран для 
ілюстрації презентацій лекцій;
- фліпчарт – для подання більш 
структурованої інформації на 
лекціях та практичних 
заняттях.

Торгівля та біржова 
діяльність 
(поглиблений курс)

навчальна 
дисципліна

РП_ТтаБД_ПК_20
22-2023.pdf

Yxtu5O33rPjfm/e6Kt
1KOMowekQmK2iCo

+zaJTQfiSk=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія кафедри 
підприємництва та бізнес-
адміністрування», – ауд. 420 цк,



- комп’ютери Impression P+ з 
доступом до Internet (10 од., 2016 
р.);
- преінстальована ліцензійна 
операційна система (ОС) 
Microsoft Windows 10 Professional 
Ukrainian;
- Інтернет;
 - Microsoft Ofice 365;
- SPSS Statistics 12;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 UКR;
- мультимедіа-проектор 
Mitsubishi SD 210U (1 од., 2008 р.);
- моторизований екран для 
ілюстрації презентацій лекцій;
- фліпчарт – для подання більш 
структурованої інформації на 
лекціях та практичних 
заняттях.

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

навчальна 
дисципліна

РП-ПвЕРС.pdf 1tyALXcw9sADFxQxj
p//euyzrC0D7+9c+4

XJu0+FjPM=

Навчальна лабораторія  
«Лабораторія кафедри 
підприємництва та бізнес-
адміністрування»,  ауд. 420 цк,
- комп’ютери Impression P+ з 
доступом до Internet (10 од., 2016 
р.);
- преінстальована ліцензійна 
операційна система (ОС) 
Microsoft Windows 10 Professional 
Ukrainian;
- Інтернет;
 - Microsoft Of ice 365;
- SPSS Statistics 12;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 UКR;
- мультимедіа-проектор 
Mitsubishi SD 210U (1 од., 2008 р.);
- моторизований екран для 
ілюстрації презентацій лекцій;
- фліпчарт – для подання більш 
структурованої інформації на 
лекціях та практичних 
заняттях.

Науково-педагогічна 
практика 

практика НПП_2022-
2023.pdf

S+HXQ1/pX/agown
YvLLk6NsRleIgGdZZ

XJbv0VoV8mw=

Навчальна лабораторія  
«Лабораторія кафедри 
підприємництва та бізнес-
адміністрування»,  ауд. 420 цк,
- комп’ютери Impression P+ з 
доступом до Internet (10 од., 2016 
р.);
- преінстальована ліцензійна 
операційна система (ОС) 
Microsoft Windows 10 Professional 
Ukrainian;
- Інтернет;
 - Microsoft Of ice 365;
- SPSS Statistics 12;
- ARIS Express 2.4b
- СМЕТА 8;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
2016 UКR;
- мультимедіа-проектор 
Mitsubishi SD 210U (1 од., 2008 р.);
- моторизований екран для 
ілюстрації презентацій лекцій;
- фліпчарт – для подання більш 
структурованої інформації на 
лекціях та практичних 
заняттях.

 
* 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
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ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
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дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

130290 Корженко 
Володимир 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
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Диплом 
доктора наук 
ДД 002033, 

виданий 
14.11.2001, 

Атестат 
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002174, 
виданий 

17.04.2003
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the development of 
pudlic-privat 
partntrship under the 
conditions of 
implementation of 
economic projects. 
Revista San Gregorio. 
No 42(2020). P. 156–
169. URL: 
https://revista.sangrego
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relations. International 
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NATIONAL_RELATIO
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– рр. 84-94. Scopus. 
http://komunikacie.uni
za.sk/index.php/comm
unications/article/view/
1537 
2. Dotsenko, N., 
Chumachenko, D., 
Chumachenko, I., 
Husieva, І., Lysenko, 
D., Kadykova, I., 
Kosenko, N.: Human 
Resource Management 
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a Multi-Project 
Environment. 2021 
Intelligent Information 
Technologies & Systems 
of Information Security, 
IntelITSIS-2021– 
Proceedings of the 2nd 
International Workshop 



on Intelligent 
Information 
Technologies & Systems 
of Information Security 
with CEUR-WS, pp. 12-
23. (2021). Scopus. 
http://ceur-ws.org/Vol-
2853/keynote2.pdf 
4. Babaiev, V.M., 
Chumachenko, I.V., 
Kadykova, I.M., 
Husieva, Yu.Yu.: The 
method of adaptation of 
a project-oriented 
organization’s strategy 
to exogenous changes. 
Scientific Bulletin of 
National Mining 
University, vol. 2 (158), 
pp. 134-140. (2017). 
Scopus 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
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Доценко - Свід. Держ. 
реєстр. прав автора на 
твір № 100716. – 
Зареєстр.  21.12.2020 
р.
П. 3
1.  І.В. Чумаченко.  
Стейкхолдерський 
підхід до 
забезпечення якості 
вищої освіти як 
трансформаційної 
характеристики 
сталого розвитку 
територій // Проектне 



управління стратегією 
сталого розвитку 
територій: монографія 
/ за ред. В.М. Бабаєва; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова, 2017. – С. 
27-42. 
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/141489402.p
df 
2.  Husieva Yu. Yu. 
Managing the 
requirements of 
stakeholders of projects 
аnd urban development 
programs / Yu. Yu. 
Husieva, I.V. 
Chumachenko, N.V. 
Kosenko // 
Management of modern 
socio-economic 
systems. Collective 
monograph. -  Baltija 
Publishing, 2017 - P. 
232-249. 
https://eprints.kname.e
du.ua/48437/1/Lithuan
ia_mono.pdf 
3.  Інформаційна 
технологія проектного 
управління 
формування команд з 
урахуванням 
компетентнісного 
підходу / Косенко 
Н.В., Доценко Н.В., 
Чумаченко І.В. // 
Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2019. – 
134 с. 
https://www.researchg
ate.net/publication/339
411926_Informacijna_t
ehnologia_proektnogo_
upravlinna_formuvann
a_komand_z_urahuva
nnam_kompetentnisno
go_pidhodu_monografi
a_NV_Kosenko_NV_D
ocenko_IV_Cumacenko
_Harkiv_nac_un-
t_misk_gosp-
va_im_OM_Beketova_
-_Harki 
4.  Intelligent 
computer-integrated 
information technology 
in project and program 
management [Text] : 
Collective monograph 
edited by I. Linde, I. 
Chumachenko, V. 
Timofeyev. Riga : 
ISMA, 2020. 324 p. 
https://mmp-
conf.org/documents/ar
chive/monography2020
.pdf 
П. 4
1. Методичні 
рекомендації до 
науково-
дослідницької 
практики (для 
студентів освітнього 
рівня  «магістр» всіх 
форм навчання за 
освітньою програмою 
«Управління 
проектами» 



спеціальностей 073 – 
Менеджмент і 122 – 
Комп’ютерні науки та 
інформаційні 
технології) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп- 
ва ім. О. М. Бекетова; 
уклад.: І. В. 
Чумаченко, І. М. 
Кадикова, Ю. Ю. 
Гусєва. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – 43 с. 
2. Методичні 
рекомендації до 
переддипломної 
практики (для 
студентів освітнього 
рівня «бакалавр» за 
напрямом підготовки  
6.030601 
«Менеджмент» 
професійного 
спрямування 
«Менеджмент 
проектної діяльності» 
всіх форм навчання) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад.: І. 
М. Кадикова, Н. В. 
Косенко, І. В. 
Чумаченко – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – 33 с. 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
дипломної роботи 
(для студентів 
освітнього рівня 
«бакалавр» за 
напрямом підготовки  
6.030601 
«Менеджмент» 
професійного 
спрямування 
«Менеджмент 
проектної діяльності» 
всіх форм навчання) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад.: І. 
М. Кадикова, Н. В. 
Косенко, І. В. 
Чумаченко – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – 40 с. 
4. Методичні 
рекомендації до 
практики 
“Стажування” (для 
студентів освітнього 
рівня «магістр» усіх 
форм навчання 
спеціальності 073 – 
Менеджмент освітньо-
наукова програма 
«Менеджмент. 
Управління 
проектами»/ Харків. 
Нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О.М. Бекетова; 
уклад.: І.М. Кадикова, 
І.В. Чумаченко – 
Харків : ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2018. – 
53 с.
5. Методологія 
управління проектами 
та програмами: слайд-
конспект лекцій для 



студентів магістратури 
всіх форм навчання за 
спеціальностями 073 
– Менеджмент і 122 – 
Комп’ютерні науки 
освітньої програми 
«Управління 
проектами» / І. В. 
Чумаченко, Н. В. 
Косенко; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова , 2020. – 
140 с.
П. 6
1. Наукове 
керівництво 
дисертаційної роботи 
Давідіч Н.В. на тему 
«Моделі та методи 
планування 
управління якістю в 
проектах міського 
пасажирського 
транспорту» (диплом 
ДК №047808 від 
05.07.2018 р.), 
спеціальність 05.13.22 
- управління 
проектами і 
програмами.
2. Наукове 
консультування 
Гусєвої Ю. Ю. на тему 
«Методологія 
стейкхолдер-
орієнтованого 
управління проектами 
та програмами 
регіонального 
розвитку» (дата 
захисту 22.04.2021 р.), 
спеціальність 05.13.22 
управління проектами 
і програмами.
3. Наукове 
консультування 
Доценко Н. В. на тему 
«Методологія 
проектно-
орієнтованого 
управління ресурсами 
формування 
адаптивних команд в 
мультипроектному 
середовищі» (дата 
захисту 23.04.2021 р), 
спеціальність 05.13.22 
управління проектами 
і програмами.
п. 7
1. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.089.04 за 
спеціальностями 
05.13.22 – 
«управління 
проектами і 
програмами» та 
05.13.06 – 
«інформаційні 
технології» з 2018 р. 
по теперішній час, 
наказ МОН України 
№527 від 24.05.2018 
р. 
2. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 64.089.002 з 
2020 р. по теперішній 



час, наказ МОН №710 
від 28.05.2020 р. 
3. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 64.089.004 з 
2020 р. по теперішній 
час, наказ МОН 
№1287 від 21.10.2020 
р. 
4. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Чимшир В.І. на 
здобуття наукового 
ступеня доктора техн. 
наук за спеціальністю 
05.13.22 «Управління 
проектами і 
програмами» захист 
відбувся 27.10.2017 р. 
в спецраді Д 41.060.01 
у Одеському 
національному 
морському 
університеті. 
5. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Головатого Р. Р. на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.13.22 
– Управління 
проектами та 
програмами (07 – 
Управління та 
адміністрування, 073 
– Менеджмент, 12 – 
Інформаційні 
технології, 126 – 
Інформаційні системи 
та технології), захист 
відбувся 14.06.2018 р.в 
спецраді К 35.874.02 у 
Львівському 
державному 
університеті безпеки 
життєдіяльності 
Державної служби 
України з 
надзвичайних 
ситуацій. 
6. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Ярошенко Р. Ф. на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук за 
спеціальністю 05.13.22 
«Управління 
проектами та 
програмами», захист 
відбувся 05.04.2018 р. 
в спецраді Д 26.056.01 
у Київському 
національному 
університеті 
будівництва та 
архітектури. 
7. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук Сепеди 
Г. Д Ф. за 
спеціальністю 05.13.22 
«Управління 
проектами та 
програмами», захист 
відбувся 24.09.2020 р. 
в спецраді К 35.874.02 
у Львівському 



державному 
університеті безпеки 
життєдіяльності 
Державної служби 
України з 
надзвичайних 
ситуацій. 
8. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук Зачко 
І.Г. за спеціальністю 
05.13.22 «Управління 
проектами та 
програмами», захист 
відбувся 16.04.2021, в 
спецраді К 35.874.02 у 
Львівському 
державному 
університеті безпеки 
життєдіяльності 
Державної служби 
України з 
надзвичайних 
ситуацій.
9. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук 
Луценко С.Ю. за 
спеціальністю 05.13.22 
«Управління 
проектами та 
програмами», захист 
відбувся 20.05.2021, в 
спецраді ДФ 
64.050.055 у 
Національному 
технічному 
університеті 
«Харківський 
політехнічний 
інститут».
П. 8
1. Науковий керівник 
господарської 
договірної 
(держбюджетної) 
теми ДР № 
0116U003371 
«Методологія та 
інформаційні 
технології управління 
стейкхолдерами 
проектів та програм 
міського розвитку», 
2016-2017 рр. 
2. Член редколегії 
науково-технічного 
збірника «Комунальне 
господарство міст»: 
Серія: «Технічні науки 
і архітектура» з 2015 р. 
по теперішній час 
(https://science.kname.
edu.ua/index.php/uk/n
ashi-
vydannia/komunalne-
hospodarstvo-
mist/seriia-tekhnichni-
nauky-ta-arkhitektura  
3. Член редколегії 
міжнародного 
журналу «Управління 
розвитком складних 
систем» з 2014 р. по 
теперішній час 
http://mdcs.knuba.edu.
ua/ . 



4. Член редколегії 
збірника наукових 
праць «Вісник 
Національного 
технічного 
університету "ХПІ": 
Серія: Стратегічне 
управління, 
управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами» з 2015 р. 
по теперішній час 
http://pm.khpi.edu.ua/
about/editorialTeam . 
5. Член редколегії 
журналу «Сучасний 
стан наукових 
досліджень та 
технологій в 
промисловості» з 2017 
р. по теперішній час 
https://www.itssi-
journal.com/index.php
/ittsi/about/editorialTe
am 
П. 9
1. Член Наукової ради 
МОН України, експерт 
за фаховим напрямом 
“Інформатика та 
кібернетика” з 2016 р. 
по теперішній час. 
2. Член експертної 
групи для проведення 
оцінювання 
ефективності 
діяльності ЗВО в 
частині провадження 
наукової (науково-
технічної) діяльності 
за науковим 
напрямом «Технічні 
науки» з 2020 р. по 
теперішній час, наказ 
МОН №1111 від 
07.09.2020 р. 
3. Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти з 2020 р. 
по теперішній час. 
4. Експерт 
Національного фонду 
досліджень України з 
2020 р. по теперішній 
час. 
5. Робота у складі 
Акредитаційної 
комісії по проведенню 
первинної експертизи 
підготовки магістрів зі 
спеціальності 
8.18010013 
«Управління 
проектами» у період з 
27 лютого по 01 
березня 2017 р. у 
Національному 
університеті водного 
господарства та 
природокористування
, наказ МОН України 
від 24.02.2017 р. 
№308-А. 
П. 11
Наукове 
консультування 
Державного 
підприємства 



«Харківський 
науково-дослідний 
інститут технології 
машинобудування», 
договір № 1/08-15 від 
27.08.2015 р. в період 
01.09.2015 – 
01.08.2018 рр. 
П. 12
1. Modeling of the 
processes of 
stakeholder involve-
ment in command man-
agement in a multi-
project environment / 
Dotsenko N., 
Chumachenko D., 
Chumachenko I. // 
2018 IEEE 13th 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies (CSIT) 11-
14.09.2018- рр. 29-32. 
Scopus. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85058049116&origin=r
esultslist&featureToggle
s=FEATURE_NEW_M
AIN_SECTION:1,FEAT
URE_NEW_SOURCE_
INFO:1,FEATURE_NE
W_REAXYS_SECTION
:1,FEATURE_NEW_SC
IVAL_TOPICS:1,FEAT
URE_VIEWS_COUNT:
1
2. Chumachenko, I., 
Dotsenko, N., 
Chumachenko, D.: 
Project-oriented 
management of 
adaptive teams' 
formation resources in 
multi-project 
environment. CEUR 
Workshop Proceedings, 
vol. 2353, pp. 911-923 
(2019). Scopus. 
https://www.researchg
ate.net/publication/345
055963_Project-
oriented_management
_of_adaptive_teams'_f
ormation_resources_in
_multi-
project_environment
3. Dotsenko, N., 
Chumachenko, D., 
Chumachenko, I.: 
Modeling of the process 
of critical competencies 
management in the 
multi-project 
environment. 2019 
IEEE 14th International 
Scientific and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, CSIT 
2019 – Proceedings, 
vol. 3, pp. 89-93. 
(2019). Scopus. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-



85077956175&origin=r
esultslist&featureToggle
s=FEATURE_NEW_M
AIN_SECTION:1,FEAT
URE_NEW_SOURCE_
INFO:1,FEATURE_NE
W_REAXYS_SECTION
:1,FEATURE_NEW_SC
IVAL_TOPICS:1,FEAT
URE_VIEWS_COUNT:
1
4. Quality assessment 
of passenger 
transportation by urban 
transport while using 
various number of 
fixed-route transport 
facilities / Galkin A.S., 
Davidich N.V., 
Chumachenko I.V. // 
Science & Technique. -
2017. – №16 (5). – рр. 
415-421.
5. Кадыкова И.Н., 
Ларина С.А.,  
Чумаченко І.В.  
Інформаційна 
технологія 
стратегічного 
управління 
проектного офісу //  
XIV Международной 
научно-практической 
конференции 
“Управление 
проектами в развитии 
общества” Тема 
конференции: 
«Развитие 
компетенций 
проектного 
управления в 
условиях кризиса»,  
19-20 мая 2017 года  
КНУСА, С. 102-103.
6. Davidich N. 
Zvyšovanie kvality 
služby verejnej osobnej 
prepravy pomocou 
plánovania 
racionalizácie pracovnej 
služby vodiča / А. 
Galkin, N. Davidich, Yu. 
Davidich, Ye. Kush, I. 
Chumachenko // 
VEREJNÁ OSOBNÁ 
DOPRAVA 2017 : 
Zborník predná, 
Bratislava, 23–24 
oktober 2017. – 
Bratislava : Kongres 
STUDIO, spol. s r. o, 
2017. – P. 101–118.
7. Yesina, V., Matveeva, 
N., Chumachenko, I., 
Manakova, N.: Method 
of data openness 
estimation based on 
user experience in 
infocommunication 
systems of municipal 
enterprise. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T), pp. 171-176. 
(2018).
8. Rationale Of 
Complex Indicator Of 



Quality Of Public 
Transport / Faletska H, 
Galkin A., Melenchuk 
T., Chumachenko I., 
Davidich Yu. // 
Romanian journal of 
transport 
infrastructure, Vol. 7, 
№1. - 2018. - pp. 18-33.  
9. Гусєва Ю. Ю. 
Векторний підхід до 
оцінювання впливу 
стейкхолдерів як 
інструмент підтримки 
прийняття проектних 
рішень проектів / Ю. 
Ю. Гусєва, О. С. 
Мартиненко, І. В. 
Чумаченко // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Математичне 
моделювання 
процесів в економіці 
та управлінні 
проектами і 
програмами (ММП-
2018)», Коблево, 10-14 
вересня 2018 р. Праці 
– Харків: ХНУРЕ, 
2018. С. 41-42.
10. Гусєва Ю. Ю. 
Застосування методу 
моніторингу вимог 
для ресурсного 
планування проектів / 
Ю. Ю. Гусєва, О. С. 
Мартиненко, І. В. 
Чумаченко //  The 
scientific heritage. – 
2019 - № 33 (P. 1) – С. 
46-50
11. Мартиненко О.С. 
Метод моніторингу 
вимог як 
інструментальний 
засіб ресурсного 
планування проектів / 
О.С. Мартиненко, 
Ю.Ю. Гусєва, І.В. 
Чумаченко // 
Управління 
проектами у розвитку 
суспільства. Тема 
«Управління 
проектами в умовах 
очікування 
глобальних змін»: 
тези доповідей. – 
Київ: КНУБА, 2019. – 
С. 159-161.
12. Гусєва Ю. Ю. 
Інформаційна 
підтримка прийняття 
рішень щодо 
управління вимогами 
проекту з 
використанням їх 
ресурсних профілів / 
Ю. Ю. Гусєва, І. В. 
Чумаченко // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Математичне 
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вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент». фахове 
видання категорії «Б». 
http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/ind
ex.php/redaktsijna-
kolegiya
4. Науковий керівник 
наукової теми 
«Підприємництво як 
стратегічний фактор 
розвитку бізнес-
середовища регіону». 
2018 р., номер 
державної реєстрації 
№ 0116U005497)
П. 9
Член експертної 
комісії із проведення 
аккредитаційної 
експертизи вищих 
навчальних закладів і 
спеціальностей у 
вищих навчальних 
закладах 076,051,073:
1. Наказ МОН України 
№447-л від 
14.12.2017р. – 
Сумський державний 
університет (073)
2. Наказ МОН України 
№349-л від 29.11.2017 
– Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет (073)
3. Наказ МОН України 
№2247-л від 
10.04.2019р – 
Міжнародний 
гуманітарний 
університет (073)
4. Наказ НАЗЯВО 
№32-Е від 7.11.2019р - 
Уманський 
національний 
університет 
садівництва
ОП «Менеджмент 
організацій і 
адміністрування», 
ОП «Менеджмент 
ЗЕД»,
ОП «Логістика» 
другий 



(магістерський) рівень 
вищої освіти, 07 
“Управління та 
адміністрування”, 073 
“Менеджмент”
П.11
Наукове 
консультування з 
питань 
підприємницької 
діяльності на 
підприємстві ПАТ 
«Південспецатоменер
гомонтаж». Договір 
№ 20-2/501а. Термін 
дії з 01.10.2018 по 
01.10.2022р.
П. 12
1. Димченко О.В. 
Стимулювання 
регіонального 
розвитку у контексті 
створення 
підприємницьких 
центрів / О.В. 
Димченко, К. 
Шкурупій // 
Підприємництво та 
бізнес-
адміністрування: 
сучасні тренди 
[Електронний ресурс] 
: матеріали міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., Харків, 01 – 28 
лютого 2021 р. / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова [та ін.] ; 
[редкол. : П. Т. 
Бубенко, О. Ю. 
Палант, С. Ю. 
Юр’єва]. – Електронні 
текстові дані. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 345 
с. (С. 121-125) 
http://eprints.kname.e
du.ua/57804/ 

2. Olena Dymchenko. 
Analysis of existing 
approaches to the 
regions competitiveness 
determining / Olena 
Dymchenko, Eka 
Sepashvili, David 
Slavata // 
Підприємництво та 
бізнес-
адміністрування: 
сучасні тренди 
[Електронний ресурс] 
: матеріали міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., Харків, 01 – 28 
лютого 2021 р. / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова [та ін.] ; 
[редкол. : П. Т. 
Бубенко, О. Ю. 
Палант, С. Ю. 
Юр’єва]. – Електронні 
текстові дані. – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 345 
с. (C. 91-95). 
https://eprints.kname.e
du.ua/57797/ 



3. Димченко О.В. Роль 
краудфандингу у 
подоланні безробіття 
та поширення 
молодіжного 
підприємництва / О.В. 
Димченко, К. 
Шкурупій // 
Матеріали ХІV 
Всеукраїнської 
студентської науково-
технічної М 34 
конференції «Сталий 
розвиток міст» (86-ї 
студентської науково-
технічної конференції 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 
3. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 
2021. – 371 с. 
http://eprints.kname.e
du.ua/60754/

 
4. Dymchenko О. Main 
aspects of 
entrepreneurial 
adaptation in the 
conditions of socio-
economic development 
of the country / О. 
Dymchenko, O. 
Rudachenko, T. Khailo 
// The scientif  c p e r i 
o d i c a lGRAIL OF 
SCIENCE № 2-3(April, 
2021)with the 
proceedings of theI 
Correspondence 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Scientific 
researches and methods 
of their carrying out: 
world experience and 
domestic realities» held 
on February 19th, 2021 
byNGO European 
Scientific Platform 
(Vinnytsia, Ukraine) 
and LLC International 
Centre Corporative 
Management.Vienna, 
Austria. – Р.61-63. 
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwiHmNe3rP_1AhU
BvosKHcfDBE4QFnoE
CAwQAQ&url=https%3
A%2F%2Fojs.ukrlogos.i
n.ua%2Findex.php%2F
grail-of-
science%2Farticle%2Fvi
ew%2F10631&usg=AOv
Vaw0gQ1O1uCYVbF_l
Hhp-Au6k

 
5. Dymchenko О. 
Company  evaluation  
criteria  for  selecting  
sharesfor long-term 
investment / О. 
Dymchenko, V.  
Savchenko // Scientific  
Collection «InterConf», 
(62):with  the  



Proceedings  of  the 
9thInternational 
Scientific and Practical 
Conference «Scientific 
Research in XXI 
Century»(June18-19, 
2021). Ottawa, 
Canada:Methuen 
Publishing House. – 
2021. – 456 p. (p. 91-
94). 
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjP_cfBhcLxAhXs
sYsKHRI3A78QFjAAeg
QIAhAD&url=https%3
A%2F%2Fojs.ukrlogos.i
n.ua%2Findex.php%2Fi
nterconf%2Farticle%2F
view%2F13545&usg=A
OvVaw3hu4l-JbO5-
FOVhjxZIyEn 

6. Dymchenko О. Trade 
activity of ukraine: 
features of export and 
import / О. 
Dymchenko, O. 
Rudachenko // The 
driving force of science 
and trends in its 
development:collection 
of scientific papers 
«SCIENTIA» with 
Proceedings of 
theIInternational 
Scientific and 
Theoretical Conference 
(Vol. 1), January29, 
2021. – Coventry, 
United Kingdom: 
European Scientific 
Platform. – P.51-53. 
file:///C:/Users/Admini
strator/Downloads/189
-731-PB.pdf

7. Димченко О.В. 
Інституційний підхід 
до гармонізації 
територіального 
комплексу 
підприємств на 
принципах суспільно-
приватного 
партнерства / О.В. 
Димченко,  Я.М.  
Хайло // 
Інноваційний 
розвиток та безпека 
підприємств в умовах 
неоіндустріального 
суспільства: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (27 жовт. 2020 
р.)/відп. ред. О. М. 
Полінкевич, Л. В. 
Шостак. Електрон. 
дані. Луцьк: ВНУ ім. 
Лесі Українки, 2020. – 
754 с. (С. 262-264).
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjf77qsrP_1AhWP
yosKHW1uAk4QFnoEC



AsQAQ&url=https%3A
%2F%2Fevnuir.vnu.edu
.ua%2Fhandle%2F1234
56789%2F18823&usg=
AOvVaw3jo-
PzrM5mO9tHHsEBUCi
S 

П. 14
1. Керівництво 
студенткою 
(Шкурупій Катерина) 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
(спеціалізації) 
«Підприємництво», 
диплом ІІ ступеня, 
2021 р.
2. Керівництво 
студенткою 
(Костильова Олена) на 
Всеукраїнському 
конкурсі 
кваліфікаційних робіт 
магістрів за 
спеціальністю 
"Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність, диплом І 
ступеня, 2020 р.
3. Керівництво 
студенткою 
(Шкурупій Катерина) 
на Всеукраїнському 
конкурсі наукових 
робіт зі спеціальності 
076 - 
"Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність", диплом 
ІІІ ступеня, 2020 р.
4. Керівництво 
студенткою (Драчова 
Світлана) на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових 
робіт зі спеціалізації 
«Економіка 
підприємства», 
диплом ІІ ступеня, 
2019 р.
5. Керівництво 
студенткою 
(Костильова Олена) на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових 
робіт зі спеціалізації 
«Економіка 
підприємства», 
диплом ІІ ступеня, 
2019 р.
6. Керівництво 
студенткою (Бородіна 
Євгенія) на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових 
робіт в місті Києві за 
спеціальністю 
"Економіка 
підприємства", 
диплом ІІІ ступеня, 
2017 р.
7. Керівництво 
студенткою (Бездітко 
Олена) на 
Всеукраїнському 
конкурсі наукових 
робіт в місті Києві за 
спеціальністю 



"Економіка 
підприємства", 
диплом ІІІ ступеня, 
2017 р.
П. 19
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член ГО Спілка 
підприємців 
Харківської області. 
(Договір про науково-
освітнє 
співробітництво від 
10.12.2019р.) 
https://bit.ly/3h3bAIR
Член ГО «Соціально-
економічні ініціативи 
і проєкти (СЕП)». 
Термін  дії свідоцтва 
25.06.2021-25.06.2023 
р.  
https://bit.ly/3GPqOeP

160928 Ільєнко 
Олена 
Львівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 010047, 

виданий 
24.09.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 039918, 
виданий 

03.07.1991, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001702, 
виданий 

30.12.1994

35 Академічна та 
наукова 
англійська 
мова

П.1
1. Rezvan Oksana O., 
Ilienko Olena L., 
Zelinska Olga I., 
Krokhmal Alla M., 
Prykhodko Alona M. 
Digital Narrative as A 
Method of Emergency 
Distance Learning / 
Arab World English 
Journal (AWEJ) Special 
Issue on the English 
Language in Ukrainian 
Context, November 
2020 , Available at 
SSRN: 
https://ssrn.com/abstra
ct=3735614 (Web of 
Science) (USA).
2.  Ільєнко О.Л. Про 
деякі питання 
перекладу в аспекті 
міжкультурної 
комунікації. Актуальні 
проблеми романо-
германської філології 
та прикладної 
лінгвістики . 
Науковий журнал- 
Випуск 1(14) – 
Чернівці, 2017 –  С. 
213-218.   
http://e-
cat.scilib.chnu.edu.ua/c
gi/irbis64r_12/cgiirbis_
64.exe?
LNG=uk&Z21ID=&I21
DBN=KK&P21DBN=KK
&S21STN=1&S21REF=1
0&S21FMT=fullwebr&C
21COM=S&S21CNR=b.
%20font%20color=red2
0/font;%20/b&S21P01=
0&S21P02=1&S21P03=
A=&S21STR=%D0%86
%D0%BB%D1%8C%D1
%94%D0%BD%D0%BA
%D0%BE,%20%D0%9E
. 
3.О.Л. Ільєнко, А.М. 
Крохмаль. Специфіка 
передачі 
центрального 
кольоративного 
образу в українському 
перекладі роману Рути 
Шепетіс «Between 



Shades of Gray». // 
European Journal of 
Humanities and Social 
Sciences. – Vienna, 
2017. – Special Issue 
for Ukraine №1. –  P. 
31-33.  
http://ppublishing.org/
upload/iblock/c5e/EJH
-1UA_2017.pdf 
4.Ільєнко О.Л. 
Етимологія і не 
тільки: про деякі 
особливості в роботі 
перекладача. Наукові 
записки. Випуск 164, 
Кропивницький: 
«Код», 2018.– С.525-
529.    
https://www.cuspu.edu
.ua/download/nz_2010
_1.pdf 
5.  Ilienko Olena. 
Training motivation 
component of 
competitiveness for 
future professionals of 
municipal economy / 
Olena Ilienko // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: педагогіка. 
2018. № 2 – С. 36–43. 
(Index Copernicus)
https://cyberleninka.ru
/article/n/training-
motivation-component-
of-competitiveness-for-
future-professionals-in-
municipal-economy
6.Ilienko Olena. 
Developing 
competitiveness of 
future professionals of 
municipal economy as a 
requirement of 
potential employers / 
Olena Ilienko // The 
European Journal of 
Education and Applied 
Psychology. Scientific 
Journal. 2018. № 3. – 
P. 40–43.  
https://cyberleninka.ru
/article/n/developing-
competitiveness-of-
future-professionals-of-
municipal-economy-as-
a-requirement-of-
potential-employers 
7.  Ilienko O. Specific 
characteristics of 
practical training of 
competitive future 
economists / Olena 
Ilienko // International 
Journal of Innovative 
Technologies in Social 
Science. Scientific 
edition. 2018. № 8 
(12). – P. 9–15.  
 http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21



REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=NZTNPU_ped_2
018_2_7
8. Ільєнко О. Л., 
Моштаг Є. С. Питальні 
і окличні речення як 
засоби експресивного 
синтаксису в сучасній 
жіночій подорожній 
прозі / Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія «Філологія». 
Острог: Вид-во 
НаУОА, 2019. Вип. 5 
(73), березень. С. 127-
129. 
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjZn-
ukh6_zAhUImYsKHeL
kCQcQFnoECAsQAQ&u
rl=https%3A%2F%2Fjo
urnals.oa.edu.ua%2FPh
ilology%2Farticle%2Fdo
wnload%2F2256%2F20
28%2F4049&usg=AOv
Vaw0DIDRmMdEPxnS
K6VPLQTAV
9. Проблема 
іміджевого 
сприйняття професії 
філолога у 
міжнародній дискусії  
/ О.О. Резван, О.Л. 
Ільєнко // Наукові 
записки : [збірник 
наукових статей] / М-
во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т імені 
М.П.Драгоманова – 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2019. 
Випуск СXХХХV (145). 
– 246 с. – (Серія 
педагогічні науки). – 
С. 174 – 183.  
http://nz.npu.edu.ua/a
rticle/view/NZ-npu-
145.2019.19
П.3
1. Ільєнко  О.Л. English 
for Engineers = 
Англійська мова для 
студентів технічних 
спеціальностей : 
навчальний посібник 
/С. А. Бучковська, Г. Б. 
Сергєєва  – Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2016. – 179 с.    
https://library.kname.e
du.ua/images/pratsi/na
vchalni_posibnyky__2
013-2015.pdf 
2.English for 
Economics (Англійська 
мова для студентів 
економічних 
спеціальностей): навч. 
посібник / С. А. 



Бучковська, О. Л. 
Ільєнко, Є. С. Моштаг, 
О. М. Тарабановська, 
Л. Я. Жук ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків: ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 143 с.  
https://eprints.kname.e
du.ua/51760/ 
 3.Ільєнко О. Л. 
Професійна 
підготовка 
майбутнього 
конкурентоспроможн
ого фахівця 
муніципальної 
економіки у 
технічному 
університеті / О. Л. 
Ільєнко. – 
Монографія. – Харків 
: Видавництво 
Іванченко І. С., – 2019. 
– 410 с.  
https://libcc.univ.kiev.u
a/ukr/elcat/new/detail.
php3?doc_id=1931122  
4. Ільєнко О.Л., 
Крохмаль А.М., 
Моштаг Є.С.  English 
for geodesy  and land 
management students 
(Англійська мова для 
студентів 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій»): 
навчальний посібник 
/ Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім.О. М. 
Бекетова.– Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2019. – 160 
с. 
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/287725607.p
df 
5. Ilienko O.L., 
Moshtagh Ye.S. 
Professional English for 
the Students of 
Economics 
(Професійна 
англійська мова для 
студентів економічних 
спеціальностей): 
підручник / Харків: 
Видавництво 
Іванченко І. С., – 
2020. – 374 с.  
https://eprints.kname.e
du.ua/51760/1/ПЕЧ_2
017_45Н_пособие%20
для%20екон._Бучковс
ька%20Ильєнко%20М
оштаг%20Тарабановсь
ка.pdf 
6 English Lexicology: 
tutorial \ O.L. Ilienko, 
I.A. Kamienieva, Ye.S. 
Moshtag; O.M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv. – Kharkiv: 
Pablishing House I. 
Ivanchenka, 2020. – 
218 p. 
https://eprints.kname.e
du.ua/55768/1/1_ENG



LISH%20LEXICOLOG
Y%20A%20185.pdf
7. Навчальний 
посібник з 
дисципліни 
«Стилістика 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» / Укл.: 
д.п.н., доцент О.Л. 
Ільєнко, к.ф.н., доцент 
Є.С. Моштаг, к.ф.н., 
ст. викл. І.А. Камєнєва 
– Харків: ХНАМГ, 
2021. – 120с.  
https://eprints.kname.e
du.ua/56505/ 
П.4
1. O.L. Ilyenko, A. M. 
Krokhmal, L.Ya. Zhuk. 
Methodological 
guidelines for practical 
work on the subject 
Academic and Scientific 
English (for 1-year PhD 
students of all 
specialities) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. O.L. Ilyenko, A. 
M. Krokhmal, L.Ya. 
Zhuk. – Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2018. – 
30 p.  
https://ipkvk.kname.ed
u.ua/images/files/Аспі
рантура/Освітньо-
наукові_програми/20
21/Робочі_програми/
очна/Акад.та_наук.ан
гл_мова_2021.pdf 
2. Ільєнко О.Л. 
Methodological 
guidelines for practical 
work on the subject 
Foreign Language for 
Professional 
Communication (for 1-
year PhD students of 
Transport Technologies 
specialties) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv; 
com. O.L. Ilyenko – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2018. – 66 p.   
https://eprints.kname.e
du.ua/48792/ 
3. O.L. Ilyenko, A. M. 
Krokhmal, L. Ya. Zhuk. 
Methodological 
guidelines for 
individual work on the 
subject Foreign 
Language for 
Professional 
Communication (for 2-
year PhD students of 
Transport Technologies 
specialties) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. O.L. Ilyenko, A. 
M. Krokhmal, L. Ya. 
Zhuk, – Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2018. – 
34 p.  



4. O.L. Ilyenko, A. M. 
Krokhmal, L.Ya. Zhuk. 
Methodological 
guidelines for 
individual work on the 
subject Academic and 
Scientific English (for 1-
year PhD students of all 
specialities) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. O.L. Ilyenko, A. 
M. Krokhmal, L.Ya. 
Zhuk. – Kharkiv: O. M. 
Beketov NUUE, 2018. – 
39 p.  
https://eprints.kname.e
du.ua/48789/ 
 5. Methodological 
guidelines for practical 
work on the subject 
“Foreign language for 
Businee” (for all full-
time students education 
level “bachelor” all 
specialties / 
О.M.Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv; 
com. O.V.Havrylova, 
O.L.Ilienko. –Kharkiv: 
O.M.Beketov NUUE, 
2019. –43p. 
https://eprints.kname.e
du.ua/53771/
П.5
1. 24.06.2020 
захистила дисертацію  
на здобуття ступеня 
доктора педагогічних 
наук у Спеціалізованій 
вченій раді Д 12.112.01 
у Донбаському 
державному 
педагогічному 
університеті. 
Отримала диплом 
доктора педагогічних 
наук ДД №010047 від 
24.09.20р.
П.8
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
3088/19: 
Інформаційне 
забезпечення наукової 
діяльності щодо 
підготовки наукової 
публікації - 
монографії замовника 
англійською мовою. 
2019р. ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. 
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
3108/19:Інформаційне 
забезпечення наукової 
діяльності щодо 
підготовки наукової 
публікації - 
монографії замовника 
англійською мовою. 
2019р. ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова 
3. Керівник науково-
дослідної роботи - 
Професійна 
підготовка 



майбутнього 
конкурентоспроможн
ого фахівця 
економічної галузі 
0119U002455 – 2019 р.
П.10
1. Учасник 
міжнародного проекту 
Єразмус + Foreign 
Language Teacher 
Training Capacity 
Development as a Way 
to Ukraine’s 
Multilingual Education 
and European 
Integration (610427-
EPP-1-2019-1-EE-
EPPKA2-CBHE-JP) 
2020-2023 рр
2. Учасник проєкту 
«Професійний 
інститут ТESOL-
Україна «Принципи 
проєктування курсів 
ESP». Номер гранту 
SUP30021GR3304 від 
30.09.21р.
П.12
1. Ilienko Olena 
Professional 
competitiveness 
improvement as a 
precondition for 
sustainable 
development. // 
Сталий розвиток в 
умовах глобальних 
викликів  Всеукраїн. 
наук.-практ. інтернет 
конф., Харків 7-8 
квітня 2017 р. / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова та ін. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2017. – C. 
121-123.   
https://elibrary.kubg.ed
u.ua/id/eprint/19804/1
/O_Akilina_konf_stal_
rozv_2017.pdf 
2. Ilienko O. L. 
Philosophical 
foundation of the 
concept of 
competitiveness of an 
individual / O. L. 
Ilienko // Imperatives 
of civil society 
development in 
promoting national 
competitiveness: 
Proceedings of the 1st 
International Scientific 
and Practical 
Conference, December 
13-14, 2018. Vol. I. – 
Batumi, Georgia. –
2018. – P. 270–272.   
https://nier.ge/images/
Conference-program-
Batumi-GEORGIA-
1.pdf 
3. Ільєнко О. Л. 
Компоненти 
структури конкуренто-
спроможності 
майбутнього фахівця 
муніципальної 
економіки / О. Л. 
Ільєнко // 



International scientific 
and practical 
conference “Pedagogy 
in EU countries and 
Ukraine at the modern 
stage” : сonference 
proceedings, December 
21-22, 2018. – Baia 
Mare, Romania, 2018. 
– P. 46–49.  
http://pptma.dn.ua/file
s/2018/7/6.%20Ilienko
%2073-86.pdf 
  4. Ilienko Olena. Some 
aspects of teaching 
interviewing skills in 
English / Olena Ilienko, 
Nataliya Smila // ELT 
in Ukraine : Book of 
Convention Papers / 
Comp. A. Radu. Eds. A. 
Radu, L. Kuznetsova. – 
Lviv : ПП “ Марусич”, 
2018. – P. 53–55. 
https://www.diva-
portal.org/smash/get/d
iva2:325204/fulltext01.
pdf 
5. Olena l. Ilienko, 
Oksana O. Rezvan. 
Methods of developing 
competitiveness of the 
language department 
students at the tertiary 
level // Contemporary 
issues in philology. 
Innovative methods of 
teaching foreign 
languages. Monograph. 
In partnership with the 
University of Texas at 
San Antonio, Texas, 
USA. In 2 volumes. Vol. 
2. P. 45-55.  
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2021/
06/%D0%A2%D0%9E%
D0%9C-2.pdf 
6. Olena L. Ilienko, 
Oksana O. Rezvan. 
Methods of developing 
competitiveness of the 
language department 
students at the tertiary 
level. Contemporary 
Issues in Philology. 
Innovative Methods of 
Teaching Foreign 
Languages : monograph 
: in 2 vol. / edit. O. L. 
Ilienko ; O. M. Beketov 
National University of 
Urban Economy in 
Kharkiv, Tesol-Ukraine. 
– Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2021. – 
In partnership with 
University of Texas at 
San Antonio, Texas, 
USA. Volume 2. – 2021. 
Р. 45-56.
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2021/
06/%D0%A2%D0%9E%
D0%9C-2.pdf 
П.19
Членкиня  
Української філії 
Міжнародного 



об’єднання  
викладачів 
англійської мови 
TESOL – Україна з 
1995 року.
В 2018 році обрана 
президентом цієї 
асоціації. Сертифікат 
№ 2101г.

14188 Бубенко 
Павло 
Трохимович

Професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 004125, 

виданий 
09.02.2005, 

Атестат 
професора 

12ПP 005412, 
виданий 

03.07.2008

19 Інноваційна 
економіка

П. 1 
1. Бубенко П.Т. 
Стратегічне 
планування та 
управління 
інноваційним 
розвитком: теорія і 
практика. Бізнес-
інформ. 2016. №1. С. 
77-80.
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwiO55iKqv_1AhW
nl4sKHV4TCfUQFnoEC
AQQAQ&url=http%3A
%2F%2Fwww.irbis-
nbuv.gov.ua%2Fcgi-
bin%2Firbis_nbuv%2Fc
giirbis_64.exe%3FI21D
BN%3DLINK%26P21D
BN%3DUJRN%26Z21I
D%3D%26S21REF%3D1
0%26S21CNR%3D20%2
6S21STN%3D1%26S21F
MT%3DASP_meta%26
C21COM%3DS%262_S2
1P03%3DFILA%3D%26
2_S21STR%3Dbinf_201
6_1_14&usg=AOvVaw2
04rUo9Vrx-
_nLdPRjqWPe

2. Бубенко П.Т., 
Бубенко О.П. 
Проектне управління 
як основа 
енергозбереження у 
ЖКГ. Вісник НТУ 
«ХПІ», №3 (1225), 
Серія: Стратегічне 
управління.-Харків: 
НТУ «ХПІ», 2017, С. 
48-53. 
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjap5e-
qv_1AhWxlYsKHRgJA
QkQFnoECAQQAQ&url
=http%3A%2F%2Fwww
.irbis-
nbuv.gov.ua%2Fcgi-
bin%2Firbis_nbuv%2Fc
giirbis_64.exe%3FI21D
BN%3DLINK%26P21D
BN%3DUJRN%26Z21I
D%3D%26S21REF%3D1
0%26S21CNR%3D20%2
6S21STN%3D1%26S21F
MT%3DASP_meta%26
C21COM%3DS%262_S2
1P03%3DFILA%3D%26
2_S21STR%3Dvntux_ct
r_2017_3_10&usg=AO
vVaw11vnWZ-
0pFaWDD2uSM3zVs



3.Бубенко П.Т.,Панова 
О.Д. Європейський 
вимір глобальної 
програми розвитку 
міст. Бізнес-інформ. 
2017, № 11, С.52-60.
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwje-
oTIqv_1AhWu-
yoKHXKHBlEQFnoEC
AIQAQ&url=http%3A%
2F%2Fwww.irbis-
nbuv.gov.ua%2Fcgi-
bin%2Firbis_nbuv%2Fc
giirbis_64.exe%3FI21D
BN%3DLINK%26P21D
BN%3DUJRN%26Z21I
D%3D%26S21REF%3D1
0%26S21CNR%3D20%2
6S21STN%3D1%26S21F
MT%3DASP_meta%26
C21COM%3DS%262_S2
1P03%3DFILA%3D%26
2_S21STR%3Dbinf_201
7_11_10&usg=AOvVaw
1e9YuqNOCvceP-
WW9rlzBe

4.Бубенко П.Т., 
Бубенко О.П. 
Теоретичні складові 
процесів 
енергозбереження у 
житлово-
комунальному 
господарстві. 
//Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Економічні 
науки. – 2019. -Вип.4. 
С.61-65.
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwj2g-
TPqv_1AhWHlosKHYw
0D4kQFnoECAMQAQ&
url=https%3A%2F%2Fe
prints.kname.edu.ua%2
Fview%2Fsubjects%2FV
ipusk150.html&usg=AO
vVaw2QTLw9l-nLQhxI-
8LwjzXs

5. Бубенко П.Т., 
Димченко О.В. 
Територіальна 
організація інноваці
йного розвитку. 
Бізнес-інформ. 2020, 
№ 6. С.109-115.
https://www.google.co
m/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=&cad
=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjgycDjqv_1AhUwl
IsKHSiICaQQFnoECAw
QAQ&url=http%3A%2F
%2Fwww.business-
inform.net%2Fannotate
d-
catalogue%2F%3Fyear
%3D2020%26abstract%
3D2020_06_0&usg=A



OvVaw19u3Ff5SOF6yrA
1toywRR1

6. Бубенко П.Т., 
Калєкін Ю.В., Сухіна 
О.В. Кластерна 
складова сучасного 
територіального 
розвитку «Академічна 
й університетська 
наука:результати та 
перспективи», 
Зб.наук.праць. 
Полтава: Полтавська 
політехніка. 2020, № 
6, С.18-21.
П. 3
Бубенко П.Т., 
Глухарєв С.М., 
Димченко О.В. 
Фінансова безпека 
інноваційного бізнесу 
як фактор 
економічного 
розвитку: 
монографія./ 
П.Т.Бубенко, 
С.М.Глухарєв, 
О.В.Димченко: 
видавництво, ХНУМГ, 
2021. –235 с.
https://eprints.kname.e
du.ua/60193/

П. 4 
1. Бубенко П.Т. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
«Інноваційна 
економіка», 
спеціальність 076 – 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність.
2. Бубенко П.Т. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
«Нормативні 
регламенти 
підприємницької 
діяльності», 
спеціальність 076 – 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність.
3.Бубенко П.Т. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
«Інноваційний 
розвиток 
підприємства», 
спеціальність 051 – 
Економіка.
                                                         
П.7
Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук 
Ніколаєвої Т.В. 
«Методологія і 
організація вартісно-
орієнтованого 
управління 
нерухомим майном 
державної власності» 
за спеціальністю 
08.00.03 – економіка 
та управління 



національним 
господарством, захист 
відбувся 5 грудня 2019 
р. у спецраді Д 
27.855.01 в 
Університеті 
державної фіскальної 
служби України.
                                                         
П.8
1. Наукове 
керівництво науково-
дослідною темою 
«Теоретичні основи 
системної 
модернізації та 
розвитку житлово-
комунальної сфери», 
2018-2019 рр.,номер 
державної реєстрації 
0116U003373.
2. Наукове 
керівництво науково-
дослідною темою 
«Теоретичні та 
методичні основи 
просторово-
кластерної організації 
інноваційного 
розвитку», 2020-2021 
рр., номер державної 
реєстрації 
0116U003248.
3. Член редакційної 
колегії наукового 
видання Науково-
технічний збірник 
«Комунальне 
господарство міст». 
Серія: економічні 
науки 
https://science.kname.e
du.ua/index.php/uk/na
shi-
vydannia/komunalne-
hospodarstvo-
mist/komunalne-
hospodarstvo-mist-
ekonomichni-nauky  
Тематична 
спрямованість: 051 
Економіка; 071 Облік і 
оподаткування; 072 
Фінанси, банківська 
справа та страхування
073 Менеджмент; 075 
Маркетинг; 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність; 241 
Готельно-ресторанна 
справа; 242 Туризм; 
281 Публічне 
управління та 
адміністрування

П. 12
1. Бубенко П.Т., 
Нарожна Л.П. 
Диверсифікація 
господарської 
діяльності як складова 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємства. 
Інтернет–конференції 
ХНУМГ ім. ОМ 
Бекетова, 2020. 
https://cutt.ly/gUd6yI
w
2. Бубенко П.Т., Дріль 



Н.В. Особливості 
оцінки інноваційного 
потенціалу 
підприємств. 
Інтернет–конференції 
ХНУМГ ім. ОМ 
Бекетова, 2019. 
https://cutt.ly/vUd6lhc
3. Бубенко П.Т., 
Панова О.Д. 
Стейкхолдерський 
підхід в забезпеченні 
життєдіяльності 
великого міста. 
Інтернет–конференції 
ХНУМГ ім. ОМ 
Бекетова, 2019. 
https://cutt.ly/NUd6Kp
K
4. Воліков В.В., 
Бубенко П.Т., Дріль 
Н.В. Регіоналізація та 
інноваційно-
інвестиційний 
розвиток. Інтернет–
конференції ХНУМГ 
ім. ОМ Бекетова, 2019. 
https://cutt.ly/XUfq2sT

5. Бубенко ПТ, 
Буйнецька ІО 
Теоретичні засади 
дослідження 
креативної економіки 
у регіональному 
вимірі. Інтернет–
конференції ХНУМГ 
ім. ОМ Бекетова, 2019. 
https://cutt.ly/HUfq6Q
H

                                        
П.19
Член Української 
Федерації вчених 

228602 Резван 
Оксана 
Олексіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
013 Початкова 
освіта, Диплом 

магістра, 
Бердянський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 005476, 

виданий 
12.05.2016, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027156, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 

20 Сучасні методи 
викладання у 
вищій школі 

П.1
1.  О. Романовський, 
О. Резван, В. Гриньова 
Ментальні карти як 
інноваційний спосіб 
організації інформації 
в навчальному 
процесі вищої школи 
/Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. – ел. 
видання. – URL 
https://journal.iitta.gov
.ua/index.php/itlt/inde
x / Т. 64, № 2, 2018. – 
С. 185-196. Web of 
Science
2. Borys I. Palamar, 
Volodymyr V. Proshkin, 
Nataliia P. Volkova, 
Oksana О. Rezvan, 
Lidiia P. Tkachenko 
Preparation content 
updating of future 
dentists to professional 
interaction / 
Wiadomości Lekarskie 
2019, tom LXXII, nr 9 
cz II. / ALUNA 
Publishing P. 1809 – 
1814 Scopus. 
https://pubmed.ncbi.nl
m.nih.gov/31622271/
3. Alona M. Prykhodko, 



000490, 
виданий 

05.07.2018

Oksana O. Rezvan, 
Nataliia P. Volkova, 
Stanislav T. Tolmachev 
Use of Web 2.0 
technology tool - 
educational blog - in the 
system of foreign 
language teaching / 
Proceedings of the 6th 
Workshop on Cloud 
Technologies in 
Education (CTE 2018). 
- Kryvyi Rih, Ukraine, 
December 21, 2018. Р. 
256-265 Scopus.
https://lib.iitta.gov.ua/
717016/
4. O. Rezvan, Oksana 
and L. Ilienko, Olena 
and I. Zelinska, Olga 
and M. Krokhmal, Alla 
and M. Prykhodko, 
Alona Digital Narrative 
as A Method of 
Emergency Distance 
Learning / Arab World 
English Journal 
(AWEJ) Special Issue 
on the English 
Language in Ukrainian 
Context, November 
2020 , Available at 
SSRN: 
https://ssrn.com/abstra
ct=3735614 Web of 
Science
5. Резван О.О. 
Самоосвітня 
компетентність як 
результат свідомого 
підвищення 
кваліфікації 
викладача вищої 
школи / О.О. Резван, 
О.В. Кір’янова // 
Інноваційна 
педагогіка [Науковий 
журнал] / 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій. – Вип. 27, 
2020. – С. 149 – 153. 
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/vip27 
(фахове видання)

П.3
1. Моделювання 
компетентнісної 
професійної освіти в 
контексті 
євроінтеграції: 
монографія 
[Електронне видання] 
/ кол. авт; за заг. ред. 
проф. Н.П. Волкової. 
// Резван О.О., 
Марусинець М.М. 
Розвиток професійної 
компетентності 
сучасного викладача 
вищої школи у 
тренінгових формах 
підвищення 
кваліфікації. - Дніпро: 
Університет імені 
Альфреда Нобеля, 
2021. 356 с. 
http://elibrary.kdpu.ed
u.ua/handle/12345678



9/4690 

П.4
Резван О.О., 
Моргунова С.О. 
Тренінг соціальної 
взаємодії / 
Навчально-
методичний посібник. 
– Харків: 
«Міськдрук», 2017. – 
101 с. 
http://files.khadi.khark
ov.ua/pidgotovki-
inozemnikh-
gromadyan/pedagogiki-
psikhologiji-ta-
movnoji-
pidgotovki/item/downl
oad/15646_f2e321a355
84d2effdc0039db9f6131
3.html 
2. Практикум із 
психології : навч. 
посібник / О. О. 
Резван, Н. С. 
Моргунова, О. В. 
Кір’янова ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2019. 
– 156 с. 
http://eprints.kname.e
du.ua/55297/1/2019%2
045%D0%9D%20%D0
%BF%D0%B5%D1%87
%20%D0%9F%D1%80
%D0%B0%D0%BA%D1
%82%D0%B8%D0%BA
%D1%83%D0%BC.pdf 
3. Педагогіка вищої 
школи: Навчальний 
посібник / О.О. 
Резван, О.О. 
Долгопол, А.М. 
Приходько // Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2020. 
– 150 с. 
http://dspace.hnpu.edu
.ua/bitstream/12345678
9/1086/3/%D0%9A%D
0%B0%D0%BB%D0%B
0%D1%88%D0%BD%D
1%96%D0%BA%D0%B
E%D0%B2%D0%B0%2
0%D0%9B.%20%D0%9
C.%2C%20%D0%96%D
0%B5%D1%80%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D
0%BD%D0%B8%D0%B
A%D0%BE%D0%B2%D
0%B0%20%D0%9E.%2
0%D0%90.%20%D0%9
F%D0%B5%D0%B4%D
0%B0%D0%B3%D0%B
E%D0%B3%D1%96%D
0%BA%D0%B0%20%D
0%B2%D0%B8%D1%89
%D0%BE%D1%97%20
%D1%88%D0%BA%D0
%BE%D0%BB%D0%B8
%20%D1%83%20%D1%
81%D1%85%D0%B5%D
0%BC%D0%B0%D1%8
5%20%D1%96%20%D1
%82%D0%B0%D0%B1
%D0%BB%D0%B8%D1



%86%D1%8F%D1%85%
20%20.pdf 

П.6
 Наукове керівництво 
дисертаційної роботи 
Дімітрової-Бурлаєнко 
С.Д. (диплом ДК № 
051189 від 5 березня 
2019 р.) спеціальність 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти; наукове 
керівництво 
дисертаційних робіт, 
спеціальність 015 – 
професійна освіта: 
Кравця Ростислава 
Едуардовича, Іванової 
Олени Анатоліївни 
Блохіної Валентини 
Юріївни (2021 р.). 

П. 7.
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.053.04 у 
ХНПУ імені Г.С. 
Сковороди за 
спеціальностями 
13.00.01 – історія 
педагогіки та 
порівняльна 
педагогіка, 13.00.04 – 
теорія і методика 
професійної освіти – 
2020-2021.
2. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Панченко О.І. на 
здобуття наукового 
ступеня канд. пед. 
наук за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, захист відбувся 
24 травня 2018 року в 
спецраді Д 64.108.01 в 
Українській 
інженерно-
педагогічній академії.
3. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Лебідь О. В. на 
здобуття наукового 
ступеня д-ра. пед. 
наук за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, захист відбувся 
19 грудня 2018 року в 
спецраді Д 29.052.01 у 
ДЗ „Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка”, 
ДВНЗ „Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет”.
4. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Бондаренко Є. В. на 
здобуття наукового 
ступеня канд. пед. 
наук за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, захист відбувся 
28 грудня 2018 року в 
спецраді К 67.051.02 у 



Херсонському 
державному 
університеті.
5. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Томашевської М. О. на 
здобуття ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 015 – 
професійна освіта, 
захист відбувся  4 
листопада 2020 року в 
Разовій спецраді  
62.147.002 у 
Мукачівському 
державному 
університеті.
6. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи 
Верченко Л. С. на 
здобуття ступеня 
доктора філософії за 
спеціальністю 015 – 
професійна освіта, 
захист відбувся  6 
листопада 2020 року в 
Разовій спецраді  ДФ 
08.120.001 в 
Університеті імені 
Альфреда Нобеля.

П.8
1. Член редколегії 
наукового журналу 
Теорія та методика 
навчання та 
виховання ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди 
(спеціальності 011, 
015), включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України категорії Б та 
міжнародних 
наукометричних баз і 
каталогів наукових 
видань: Ulrichsweb 
Global Serials 
Directory, OCLC 
WorldCat, Open 
Academic Journals 
Index (OAJI), Research 
Bible, Index 
Copernicus, Google 
Scholar, BASE 
(Bielefeld Academic 
search Engine), Open 
AIRE – з 2018 р. по 
теперішній час.
2. Член редколегії 
наукового журналу 
Теорія і практика 
управління 
соціальними 
системами НТУ «ХПІ» 
(педагогічні, 
психологічні, 
філософські науки), 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України категорії Б та 
міжнародних 
наукометричних баз і 
каталогів наукових 
видань: «Ulrch`s 
Periodicals Directory» 
(New Jersey, USA), 
Російський індекс 
наукового цитування 
(РИНЦ), 



Publonsisapart of Web 
of Science Group, «ICI 
Journals Maste rList» 
(Сopernicus index) з 
індексом 79.65, 
Національна 
бібліотека ім. В. І. 
Вернадського – з 2018 
р. по теперішній час.
3. Член редколегії 
наукового журналу 
“Вісник університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
Педагогіка і 
психологія”, Вищий 
навчальний заклад 
«Університет імені 
Альфреда Нобеля» 
(Дніпро), включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України категорії Б та 
міжнародних 
наукометричних баз і 
каталогів наукових 
видань: Ulrich’s 
Periodicals Directory, 
DOAJ, Index 
Copernicus, Google 
Scholar, Національної 
бібліотеки України 
імені Вернадського – з 
2018 р. по теперішній 
час.
П.12
1. Резван О.О. 
Проблеми якісного 
перетворення 
особистості сучасного 
молодого фахівця // 
Актуальні проблеми 
вищої професійної 
освіти // МатеріалиVII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції Київ, 
Національний 
авіаційний 
університет, 22 
березня 2019 р. 172 с. 
С. 123-125
2. Резван О.О., 
Довженко Т.О. 
Політика сучасного 
університету щодо 
академічної 
недоброчесності // 
Наукова школа 
академіка Івана 
Зязюна у працях його 
соратників та учнів: 
Матеріали IV науково-
практичної 
конференції 23- 24 
травня 2018 року / 
Заг. Ред.. 
Романовського О.Г., - 
Х.: НТУ «ХПІ», 2018. 
– 328 с. С. 301-304
3. Резван О.О., 
Блохіна В.Ю. 
Технологический 
подход в подготовке 
практических 
психологов к 
управлению 
развитием 
профессиональной 
группы на основе 
тимбилдинга // East 



European Scientific 
Journal. - 10(62), 2020 
part 6. Р. 4 – 8
4. Oksana Rezvan, 
Daria Barsukova Hard 
and soft skills for 
project managers // 
Young Researchers in 
the Global World: 
Approaches and 
Challenges : Book of 
papers of the 2021 
International Forum for 
Young Researchers 
Kharkiv, April 23, 2021 
/ O.M.Beketov National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv, 
TESOL-Ukraine. - 
Kharkiv O.M.Beketov  
NUUE in Kharkiv, 
2021/ - 306 p. P. 40 – 
42
5. Резван О.О. 
Популяризація 
педагогічної та 
методичної складових 
у короткострокових 
програмах 
підвищення 
кваліфікації для 
викладачів галузевих 
закладів освіти : із 
досвіду роботи 
науково-практичної 
школи-семінару та 
кваліфікаційного 
тренінгу «Сучасні 
технології навчальної 
діяльності викладача 
ЗВО» // Духовно-
інтелектуальне 
виховання і навчання 
молоді в ХХІ столітті: 
міжнародних 
періодичний збірник 
праць / за заг. Ред. 
Проф. В.П. Бабича, 
проф. Л.С. Рибалко. 
Харків : Вид. ВННОТ, 
2021. Вип. 3. – 448 с. 
С. 31 – 36.

172951 Федотова 
Юлія 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Харківський 

патентно-
комп'ютерний 

коледж, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

050111 
Бухгалтерськи

й облік, 
Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 

15 Торгівля та 
біржова 
діяльність 
(поглиблений 
курс)

П.1
1.Fedotova Yu. Features 
of financial 
management in 
international economic 
activity / Fedotova Yu., 
Volkova M., Naumov 
M., Burmaka T., 
Serogina D. // Financial 
and credit activities: 
Problems of theory and 
practice. – 2021. – No 
3. – P. 351-357. (Web of 
Science) 
http://fkd1.ubs.edu.ua/

2.Федотова Ю. В. 
Основні напрями 
підвищення 
ефективності 
співпраці України з 
міжнародними 
фінансовими 
організаціями / Ю. В. 
Федотова, М. С. 
Наумов // 
Комунальне 
господарство міст. – 
2021. – Том 2. – № 



національний 
економічний 
університет 

імені Семена 
Кузнеця, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015363, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043502, 
виданий 

30.06.2015

162. – С. 58-63. (Index 
Copernicus)
3.Федотова Ю.В. 
Передумови 
виникнення, види та 
механізм вирішення 
конфліктних ситуацій 
у міжнародній 
торгівлі / Ю.В. 
Федотова // Держава 
та регіони, 2020. 
Серія: Економіка та 
підприємництво. - №3 
(114). - С. 110-116.
4. Наумов М. С., 
Федотова Ю. В. 
Грошові перекази 
резидентів як 
альтернатива 
прямому іноземному 
інвестуванню / М.С. 
Наумов, Ю.В. 
Федотова // 
Комунальне 
господарство міст. 
2020. - № 155. Том 2. - 
С. 83-87.
5. Федотова Ю. В., 
Особливості 
торговельної політики 
країн Європейського 
Союзу / Ю.В. 
Федотова // Проблеми 
системного підходу в 
економіці, 2018. - 
Вип.1 3 (71) - Київ. - С. 
549 − 554
6. Федотова Ю. В. 
Сутність та кількісна 
оцінка експортного 
потенціалу 
підприємства. 
Університет митної 
справи та фінансів. 
2021. 
http://surl.li/bfmrd
7. Федотова Ю. В. 
Аналіз ефективності 
експортної діяльності 
підприємства. 
Інтелект XXI, 2021. 
№4. С. 40-44.
 
П3.
Федотова Ю.В. 
Міжнародний 
науково-технічний 
обмін, розділ. 
Інтеграція України у 
світову економіку / 
Ю.В. Федотова Ю.В. // 
Міжнародна 
економіка : навч. 
посібник / В. П. 
Решетило, О. В. 
Бервено, Г. В. Стадник 
та ін.; за заг. ред. В. П. 
Решетило, О. В. 
Бервено; Харк. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. - 
Харків : ХНУМГ, 
2020. - 262 с. (1, 53 
д.а.)
 
П. 4
1. Федотова Ю. В. 
Державне 
регулювання 
діяльності суб’єктів 
малого бізнесу : 



конспект лекцій для 
студентів 3 курсу 
денної і за-очної форм 
навчання 
спеціальностей 241 – 
Готельно-ресторанна 
справа, 193 – Геодезія 
і землеустрій, 073 – 
Менеджмент. / Ю. В. 
Федотова. - Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. - 132 с.
2. Решетило В. П., 
Федотова Ю. В. 
Економічна теорія 
(Основи економічної 
теорії. 
Макроекономіка) : 
конспект лек-цій для 
студентів 1 курсу 
денної та за-очної 
форм навчання 
спеціальності 073 – 
Менеджмент / В. П. 
Решетило, Ю. В. 
Федотова. - Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021.- 117 с.
3. Методичні 
рекомендації та 
програма ознайомчої, 
виробничої, 
переддипломної 
практики та 
комплексного 
тренінгу на 
підприємстві (для 
студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
денної форми 
навчання
спеціальності 051 – 
Економіка (освітньо-
професійна програма 
«Міжнародна 
економіка») / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Ю. В. 
Федотова, Н. В. 
Можайкіна. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова,
2021. – 32 с.
4. Дистанційний курс 
«Методи прийняття 
економічних рішень» 
для студентів першого 
курсу денної, заочної 
та дистанційної форм 
навчання 
спеціальності 051 – 
Економіка. URL: 
https://dl.kname.edu.u
a/course/view.php?
id=378
5. Дистанційний курс 
«Технологічна 
практика» студентів 2 
курсу спеціальності 
051 Економіка 
освітньої програми 
«Міжнародна 
економіка». URL: 
https://dl.kname.edu.u
a/course/view.php?
id=558
П.12
1. Федотова ЮВ, 
Морозова. АД Роль 



комерційної 
дипломатії у 
врегулюванні 
міжнародних 
торговельних 
суперечок. Інтернет–
конференції ХНУМГ 
ім. ОМ Бекетова, 
2020. 
https://ojs.kname.edu.
ua/index.php/area/arti
cle/download/2523/23
99
2.  Федотова Ю. В. 
Оцінка економічної 
ефективності 
експортно-імпортної 
діяльності 
підприємства. 
Development of socio-
economic systems in a 
global network 
environment: II 
International scientific 
conference (May 21-22, 
2021. Le Mans, France). 
Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”, 2021. С. 
97-102. 
http://www.baltijapubli
shing.lv/omp/index.ph
p/bp/catalog/view/143/
4197/8776-1
3. Федотова Ю.В. Слід 
пандемій в історії 
людства та їхні 
економічні наслідки / 
Ю.В. Федотова // 
Принципи 
формування 
зовнішньої політики 
держави: економічні 
та інституціональні 
аспекти: матеріали 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Ужгород, 14-15 травня 
2021 року) / За заг. 
ред.: М. М. Палінчак, 
В. П. Приходько, В. В. 
Химинець та ін. – 
Ужгород: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2021. – 152 c. - С. 31 – 
35.  
4.  Федотова Ю.В.   
Проблема 
імпортозалежності у 
контексті відкритості 
національної 
економіки. Економіка 
і управління в умовах 
глобалізації: 
матеріали VІІІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (15 
травня 2019 р.). / Ю.В. 
Федотова. - Кривий 
Ріг: ДонНУЕТ, 2019. - 
С. 352-356.  
5. Федотова Ю. В. 
Застосування 
економіко-
математичних методів 
в аналізі залежності 
національної 
економіки від імпорту.  
Тридцять сьомі 



економіко-правові 
дискусії (економічне 
спрямування):  
матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції / Ю.В. 
Федотова. - Львів: 
Наукова спільнота, 
2019. - С. 113 – 118.
П. 15
Член оргкомітету ІІІ 
етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади 
із навчального 
предмету 
«Економіка» (Наказ 
Департаменту науки і 
освіти ХОДА від  
02.01.2020 р. № 02 « 
Про проведення ІІІ 
етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад із 
навчальних предметів 
у Харківській області у 
2019/2020 
навчальному році »)
П. 19
Членство у 
Всеукраїнській 
громадській 
організації 
«Українська асоціація 
економістів-
міжнародників» 
(номер 2659 у реєстрі 
громадських 
об’єднань). Номер 
посвідчення 1284 від 
21.01.2021.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 18 Проводити 
дослідження та 
обґрунтовувати 
управлінські 
рішення в 
інноваційно-
інвестиційній сфері 
діяльності

Інноваційна 
економіка

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування; 
самостійна робота; поточне 
тестування

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

ПРН 17 
Застосовувати 
економіко-
статистичні 
методи для 
дослідження та 
вирішення проблем 

Торгівля та біржова 
діяльність 
(поглиблений курс)

лекційні та практичні 
заняття, самостійне 
навчання, індивідуальні 
консультації

усне та письмове 
опитування, тестові 
завдання, практичні 
завдання, письмовий 
екзамен

Підприємництво в словесні, наочні, практичні, усний контроль у вигляді 



в сфері 
функціонування та 
розвитку 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності       

економічному 
розвитку суспільства 

репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

ПРН 16. Розуміти 
основні концепції 
та вирішувати 
теоретичні та 
практичні 
проблеми у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Торгівля та біржова 
діяльність 
(поглиблений курс)

лекційні та практичні 
заняття, самостійне 
навчання, індивідуальні 
консультації

усне та письмове 
опитування, тестові 
завдання, практичні 
завдання, письмовий 
екзамен

Інноваційна 
економіка

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування; 
самостійна робота; поточне 
тестування

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

ПРН 10. 
Застосовувати 
методику 
підготовки 
дисертаційних 
досліджень

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики

Історія і філософія 
науки

словесні (усні), наочні 
(демонстрація 
ілюстративного матеріалу), 
практичні (практичні 
завдання, інтерактивні 
дискусії)

усне опитування (перевірка 
есе), тестові методи

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

ПРН. 15. 
Здійснювати 
викладацьку 
діяльність за 
основними 
освітніми 
програмами в 
галузі 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики

Сучасні методи 
викладання у вищій 
школі 

проблемного викладу, 
ілюстрації та демонстрації, 
частково-пошуковий, 
дослідницький, практичний

фронтальне та 
індивідуальне усне 
опитування, обговорення 
продуктів самостійної 
аналітичної діяльності, 
тестовий контроль 

ПРН 14. Готувати 
проєктні рішення

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

Інноваційна 
економіка

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування; 
самостійна робота; поточне 
тестування

ПРН 13. 
Застосовувати 
правову базу для 
регулювання 
інноваційної 
діяльності і 
трансферу 
технологій

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

Інноваційна 
економіка

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування; 
самостійна робота; поточне 
тестування



ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
експертних 
досліджень та 
здійснювати вибір 
необхідних 
інформаційних 
технологій

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

Інноваційна 
економіка

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування; 
самостійна робота; поточне 
тестування

ПРН 11. 
Застосовувати 
інноваційні підходи 
при вирішенні 
завдань з 
організації 
наукового 
дослідження в 
галузі 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Історія і філософія 
науки

словесні (усні), наочні 
(демонстрація 
ілюстративного матеріалу), 
практичні (практичні 
завдання, інтерактивні 
дискусії)

усне опитування (перевірка 
есе), тестові методи

Інноваційна 
економіка

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування; 
самостійна робота; поточне 
тестування

ПРН 19 Проводити 
комплексні 
дослідження щодо 
функціонування і 
розвитку суб’єктів 
підприємництва в 
системі 
життєзабезпеченн
я міст

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики

ПРН 9. 
Організовувати та 
проводити наукові 
дослідження

Історія і філософія 
науки

словесні (усні), наочні 
(демонстрація 
ілюстративного матеріалу), 
практичні (практичні 
завдання, інтерактивні 
дискусії)

усне опитування (перевірка 
есе), тестові методи

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики

ПРН 7. 
Організовувати 
ефективне 
спілкування із 
спеціальною та 
загальною 
аудиторіями 
(зокрема, 
іноземними 
мовами), а також 
представляти 
складну 
інформацію у 
зручний та 
зрозумілий спосіб 
усно і письмово

Академічна та наукова 
англійська мова

граматично-перекладний, 
аудіо-лінгвальний, 
когнітивний, ситуативний 
метод, метод повної 
фізичної реакції

контрольні роботи, 
тестування, безмашинне або 
комп’ютерне, усне 
опитування, виконання 
залікового завдання

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики

ПРН 8. 
Опрацьовувати 
вітчизняні та 
іншомовні наукові 
тексти

Академічна та наукова 
англійська мова

граматично-перекладний, 
аудіо-лінгвальний, 
когнітивний, ситуативний 
метод, метод повної 
фізичної реакції

контрольні роботи, 
тестування, безмашинне або 
комп’ютерне, усне 
опитування, виконання 
залікового завдання



Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

ПРН 1. Знати 
історію розвитку 
та сучасний стан 
наукових знань у 
галузі 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Сучасні методи 
викладання у вищій 
школі 

проблемного викладу, 
ілюстрації та демонстрації, 
частково-пошуковий, 
дослідницький, практичний

фронтальне та 
індивідуальне усне 
опитування, обговорення 
продуктів самостійної 
аналітичної діяльності, 
тестовий контроль 

Торгівля та біржова 
діяльність 
(поглиблений курс)

лекційні та практичні 
заняття, самостійне 
навчання, індивідуальні 
консультації

усне та письмове 
опитування, тестові 
завдання, практичні 
завдання, письмовий 
екзамен

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

ПРН 2. 
Використовувати 
на практиці 
теоретичні знання 
у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Торгівля та біржова 
діяльність 
(поглиблений курс)

лекційні та практичні 
заняття, самостійне 
навчання, індивідуальні 
консультації

усне та письмове 
опитування, тестові 
завдання, практичні 
завдання, письмовий 
екзамен

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

ПРН 3. 
Аналізувати, 
визначати, 
вирішувати 
комплексні 
проблеми у галузі

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

Торгівля та біржова 
діяльність 
(поглиблений курс)

лекційні та практичні 
заняття, самостійне 
навчання, індивідуальні 
консультації

усне та письмове 
опитування, тестові 
завдання, практичні 
завдання, письмовий 
екзамен

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

ПРН 4. Планувати 
і вчасно 
вирішувати 
завдання щодо 
професійного 
розвитку, зокрема 
у галузі 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Підприємництво в 
економічному 
розвитку суспільства 

словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-ілюстративні, 
дослідницькі, аналітичні, 
самостійна робота

усний контроль у вигляді 
фронтального опитування, 
самостійна робота, поточне 
тестування

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики

ПРН 5. 
Здійснювати 
науковий пошук та 
аналіз 
інформаційних 
джерел, а також 
визначати 
перспективні 
напрями 
досліджень

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики



ПРН 6. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології при 
проведенні 
наукових 
досліджень

Управління 
науковими проєктами

словесні, наочні, практичні усне опитування, тестування 
в системі Moodle, практична 
перевірка умінь

Науково-педагогічна 
практика 

самостійна робота, 
консультації з викладачами, 
наставництво, участь у 
наукових та організаційних 
заходів ЗВО

поточний контроль за 
виконанням робіт шляхом 
перевірки відсотку 
виконання звіту по кожному 
модулю практики, 
підсумковий контроль у 
вигляді публічного захисту 
звіту з практики

 


