
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

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

Освітня програма 39690 Економічна аналітика

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 051 Економіка

 
 

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 39690

Назва ОП Економічна аналітика

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра економіки

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

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

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 191099

ПІБ гаранта ОП Єсіна Валерія Олександрівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Valeriya.Esina@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-688-35-15

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-31-16
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 10 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія економічної освіти у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова 
(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) бере свій початок у 1922 р., коли було створено Харківський інститут комунального 
господарства. На економічній кафедрі викладачі працювали над питаннями, пов’язаними з організацією та 
економікою комунального господарства, проблемами амортизації, капітального і поточного ремонту житлового 
фонду. З 1944 р. на економічному факультеті здійснювалась підготовка фахівців для основних галузей комунального 
господарства. 
При започаткуванні ОП Економічна аналітика враховано тенденції сьогодення та розвитку економічної науки. При 
розробці ОП було проаналізовано потреби ринку праці та враховано рекомендації від підприємств сфери міського 
господарства в розрізі підготовки саме економістів-аналітиків, тому що прийняття управлінських рішень на 
підприємствах зазначеної сфери ґрунтується на аналізі та обробці різноманітної інформації (статистична, 
аналітична, фінансово-економічна, техніко-технологічна, нормативна тощо).
До розроблення ОП були залучені доктори та кандидати кафедри економіки з яких була сформована група 
забезпечення. На етапі розроблення програми проводилась постійна співпраця із роботодавцями, здобувачами та 
науковою спільнотою Університету.
Розроблення ОП 2020 року спиралось на:
- Стандарт вищої освіти з підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти;
- плідне співробітництво профільної кафедри з підприємствами сфери міського господарства м. Харкова та 
Харківської області;
- потреби ринку праці;
- вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 11 4 7 0 0

2 курс 2020 - 2021 33 6 27 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 8431 Економіка підприємства
23394 Міжнародна економіка
39607 Економіка

другий (магістерський) рівень 11551 Економіка підприємства
39690 Економічна аналітика
39708 Міжнародна економіка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37402 Економіка

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29358
Сторінка 3



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

129449 29358

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1087 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП 051 Економічна аналітика.pdf 6d2VsGamwRSVYVnsy80oEUs2bsQjGjmDQMZkF4Ugayg
=

Навчальний план за ОП Навчальний план.pdf FliChBcdi2cp2HvADAQvoKS/Mh5Z0Gb87YOIGpbQ6KA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

КП ХВК_Рецензія.pdf IhvtdtH1ugAZkyc08z6YlqHMsK539ksOoQnubZnAfi4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Плит.Завод.pdf UMoOsMPTEJkANj8jqX0QmIe6kAK6eh1V/XJNKMg7k
DE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою реалізації ОП є підготовка висококваліфікованих кадрів з економіки, які володіють сучасним економічним 
мисленням та знаннями щодо векторів розвитку соціально-економічних процесів країни, здатних вирішувати 
сучасні проблеми соціальних систем та забезпечувати територіальний розвиток на національному, регіональному та 
місцевому рівнях. Особливість ОП полягає у комплексній підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних 
забезпечувати розвиток сфери міського господарства за рахунок впровадження в освітній процес освітніх 
компонентів, що забезпечують здатність здобувачів розробляти, обґрунтовувати та приймати ефективні 
управлінські рішення щодо розвитку сфери міського господарства, що ґрунтуються на аналізі та обробці 
різноманітної інформації.

 

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

Місія, бачення та стратегічні цілі університету визначені у документі: «Стратегічний план Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq  ). Цілі ОП 
відповідають місії університету через підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати 
територіальний розвиток на національному, регіональному та місцевому рівнях. Освітня програма сприяє 
досягненню стратегічних цілей університету, зокрема щодо освітньої діяльності: вдосконалення змісту освіти та 
актуальності освітніх пропозицій, підвищення якості освіти та освітньої діяльності, особистого розвитку здобувачів 
освіти; підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері міського господарства. 

 

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

На момент започаткування, інформація про ОП була доведена до здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 051 Економіка. До колективного обговорення ОП завідувачем кафедри та викладачами були залучені 
здобувачі вищої освіти (протокол засідання кафедри 03.03.2020). Здобувачам були освітлені цілі ОП та особливості 
реалізації, можливості для індивідуалізації траєкторії навчання (вибіркові дисципліни, можливості академічна 
мобільність). Під час обговорення цілей та програмних результатів навчання ОП здобувачі висловили свої 
пропозиції, які були враховані при формуванні вибіркових компонентів. А саме, впровадити в освітню програму 
освітні компоненти з таких напрямків: аналітична діяльність в будівельній галузі, управління 
конкурентоспроможністю підприємств та сучасні підходи щодо управління персоналом. При складанні ОП 
пропозиції здобувачів були враховані при формуванні вибіркових компонентів ОП, а саме: ВК П 1.2, ВК П 1.3., ВК 
П5.1, ВК П5.2 та ПРН 20, ПРН 21, ПРН 25. 
За ОП перший випуск буде в 2021 році. В подальшому випускники будуть залучатись до обговорення та 
вдосконалення ОП.
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- роботодавці

В процесі роботи над ОП проводилися зустрічі з представниками сфери міського господарства та промисловості, 
зокрема: КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал», АТ «Трест Житлобуд-1», КП «Харківзеленбуд», 
ПрАТ «Харківський плитковий завод». 
Пропозиції роботодавців було враховано при формуванні фахових компетентностей і програмних результатів 
навчання, зокрема: СК-13. Аналіз сучасних технології рекрутингу персоналу та впровадження їх на підприємствах, 
СК-19.  Здатність до проведення аналітичних досліджень в сфері будівництва, визначення та формування вартості 
будівництва, проведення техніко-економічних обґрунтувань та оцінювання ефективності будівельних проектів, 
ПРН-16. Розробляти ефективні управлінські рішення щодо розвитку сфери міського господарства, ПРН-17. Збирати, 
аналізувати та обробляти технологічну, господарську, економічну інформацію щодо функціонування сфери міського 
господарства на різних рівнях. 
Також пропозиції були враховані при формуванні змісту переддипломної практики та тематики кваліфікаційних 
робіт (Протокол методичного семінару кафедри 18.02.2020 р.)

- академічна спільнота

Процес формування ОП відкритий та публічний, обговорення відбувалось на засіданнях кафедри, Вчена ради 
факультету Економіки та підприємництва, Науково-методичній раді та Вченій раді Університету (Положення про 
освітні програми http://surl.li/agdni )
Рішення закріплені в протоколах № 8 від 26.05.2020 р (Вчена рада факультету Економіки та підприємництва), № 8 
від 27.05.2020 р (НМР ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)
Також обговорювалось можливість відкриття двох ОП Економічна аналітика та ОП Міжнародна економіка на базі 
однієї спеціальності 051 Економіка, із загальними обов’язковими освітніми компоненти ОК 1 – ОК 5. Крім 
зазначеного, при обговоренні навчального плану викладачами кафедри надавалось обґрунтування видів навчальних 
занять та їх обсяг у годинах за кожною дисципліною навчального плану.

- інші стейкхолдери

Результати та перспективи розвитку освітньої програми обговорювались під час участі гаранта освітньої програми, 
викладачів кафедри в міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, де окрім представників 
роботодавців та академічної спільноти, були присутні й інші стейкхолдери, зокрема, слухачі аналогічних програм 
інших університетів, представники підприємств міського господарства, органів місцевого самоврядування, 
неурядових (громадських) організацій, а саме:
- https://cutt.ly/0EoHYvy
- https://cutt.ly/tEoHAFp 
- https://cutt.ly/UEoHGm9 
Також при формуванні ОП було враховано досвід гаранта, який було отримано під час роботи експертом 
міжнародного проекту Світового Банку (Договір №СПД-009-16 від 29.06.2016р.). Отриманий досвід було 
реалізовано при розробці змісту ОК-5 Управління міжнародними інвестиційними проектами.

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

Ключовими вимогами для сучасного фахівця-економіста є вміння приймати ефективні рішення з питань розвитку 
соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності, розробляти соціально-економічні 
проекти та систему комплексних дій, яким передує проведення аналітичних досліджень. Зазначене враховано при 
формуванні освітніх компонентів, спроможних забезпечити визначені стандартом ПРН, зокрема: ПРН-16, ПРН-17, 
ПРН-20, ПРН-24. Результати навчання, які запропоновані стандартом вищої освіти, повністю забезпечуються 
вивченням обов’язкових компонент освітньої програми.
Беручи до уваги аналітичну та статистичну інформацію Харківського обласного центру зайнятості 
(http://surl.li/agdnl) маємо констатувати, що наразі спостерігається попит на економістів-фахівців на підприємствах 
різних форм власності, органів державного управління, фінансових та податкових органів, місцевих органів 
самоврядування, громадських організаціях.

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

Робочі програми і зміст навчальних дисциплін враховують галузевий контекст і потреби провідних стейхолдерів. 
Галузевий контекст визначається ринком праці, роботодавцями, тенденціями в сфері міського господарства. 
Регіональний контекст враховано та відповідає завданням при досягнені однієї із оперативних цілей Стратегії 
розвитку Харківської області 2021-2027, а саме: забезпечення доступних та якісних комунальних послуг у містах. У 
Харківському регіоні розташована велика кількість підприємств і організацій, зокрема підприємств міського 
господарства, які потребують висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські 
завдання та проблеми функціонування підприємств, спроможних розробляти, корегувати та здійснювати добір, 
перевірку, аналіз та інтерпретацію економічних даних. Це зумовлює створення підвищених вимог щодо підготовки 
економістів. Такі вимоги враховано при визначенні цілей, орієнтації та особливостей ОП. 
Галузевий контекст враховано при формуванні обов’язкових компонентів ОП, а саме: ОК 8, ОК 9, програми 
практики, тематики курсових та кваліфікаційних робіт.
Регіональний контекст – ОК 2, ОК 5, тематики кваліфікаційних робіт.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

На етапі формування концепції програми та ПРН вивчалися споріднені ОП Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана (ОП Економічна аналітика), Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця (ОП Бізнес-статистика і аналітика), Львівського національного університету 
імені Івана Франка (ОП Бізнес-статистика і аналітика). При формуванні каталогу освітніх компонентів враховано 
змістовне наповнення вибіркових компонентів за напрямками, та розроблено блоки з унікальним предметним 
полем - по будівництву та НR (досвід КНЕУ ім. В. Гетьмана, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця). Також враховано наявність 
обов’язкових компонентів пов’язаних із аналітикою персоналу та практичною спрямованістю ОП – була 
впроваджена ОК 7 (досвід ЛНУ ім. І. Франка). 
Аналізуючи програми інших закладів вищої освіти, керуючись Стандартом вищої освіти зі спеціальності 051 
Економіка, враховуючи пропозиції стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти, була створена особлива ОП 
Економічна аналітика.
Під час формулювання цілей і ПРН проводився аналіз сайтів закордонних університетів, що здійснюють підготовку 
Master of Science за аналогічними програмами: Gdańsk University of Technology (Польша), The University of Glasgow 
(Шотландія), Prague University of Economics and Business (Чехія), Shiller International University (Франція). 
Результати проведеного аналізу було враховано при укладанні ОП, в процесі розробки робочих програм навчальних 
дисциплін (ОК 1, ОК 2, ОК 9), відбору тем для практичних занять та самостійної роботи.

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

Визначені Стандартом спеціальності 051 Економіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти компетентності 
та результати навчання покладені в основу освітньої програми «Економічна аналітика». Відповідно до заповненої 
таблиці 3 додатку вказано, що передбачені ОП освітні компоненти відповідають очікуваним результатам навчання, 
передбачених стандартом вищої освіти.
ПРН досягаються шляхом викладання комплексу обов’язкових фахових дисциплін (ОК 1 «Економіка розвитку», ОК 
2 «Економічна статистика та демографія», ОК 3 «Інституціональна економіка та соціальне проектування», ОК 4 
«Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки», ОК 5 «Управління міжнародними інвестиційними 
проектами», ОК 6 «Поведінкова економіка», ОК 8 «Технологія і організація аналітичної діяльності в економіці», ОК 
9 «Економічний консалтинг»). Завдяки цьому здобувачі набувають навичок до прийняття аналітичних та 
управлінських рішень у сфері економіки та  досягають результатів навчання: розробляти, обґрунтовувати і 
приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами 
економічної діяльності; розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з 
урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків; обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 
прикладних досліджень; застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у 
соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. 
Отже, підготовка економістів за цією ОП відповідає вимогам сучасного ринку праці, забезпечуючи здобувачам не 
тільки системні теоретичні знання для розуміння економічних процесів на різних рівнях, а й дає навички аналізу 
статистичних даних, здатність генерувати й обґрунтовувати перспективні економічні  проекти та оцінювати 
можливі ризики від їх реалізації.
Отже, ОП повністю дозволяє досягти результатів навчання, визначених Стандартом спеціальності 051 Економіка 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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

Стандарт вищої освіти з підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти було затверджено 04.03.2020 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 382. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

66

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

24
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області. Підготовка здобувачів здійснюється шляхом теоретичної, 
практичної підготовки, виконанням курсових робіт, проходженням переддипломної практики; виконанням 
кваліфікаційної роботи. Для здобуття теоретичних знань та практичних умінь та навичок, достатніх для успішного 
виконання професійних обов’язків було введено такі дисципліни:
1. «Економіка розвитку», «Економічна статистика та демографія», «Технологія і організація аналітичної діяльності в 
економіці» спрямовані на формування навичок розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 
обґрунтовані висновки;
2. «Інституціональна економіка та соціальне проектування», «Відкриті інновації та цифрова трансформація 
економіки» спрямовані на формування комплексу знань та навичок застосування відомих теорій, концепцій 
інституційної економіки та напрямків трансформаційних змін.
3. «Управління міжнародними інвестиційними проектами», «Поведінкова економіка», «Економічний консалтинг» 
спрямовані розв’язання професійних задач в сфері економіки та розв’язувати їх з урахуванням ресурсних обмежень, 
та обґрунтуванні ефективних управлінських рішень.
4. Курсова робота «Аналітика персонал-технології», Курсова робота «Аналіз даних в економіці» спрямовані на 
оволодіння практичних навичок розв’язання ситуаційних та проблемних завдань.
Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми (11 ОК - 66 кредитів), 
включаючи практики, підготовку і захист кваліфікаційної роботи. 

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

В університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25 % від 
обсягу підготовки.  
На магістерському рівні вибіркова складова формується з таких частин:
1.Блок професійних дисциплін та/або набір дисциплін з переліку дисциплін, які формують фахові компетентності.
2. Дисципліна з каталогу курсів, яка забезпечує соціально-гуманітарну складову. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки:  
- участі у програмах академічної мобільності;  
- диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів, індивідуального навчання, відповідно до 
яких, наприклад, студентам пропонується індивідуальний вибір тем курсових робіт.
Відповідно до ОП здобувачі вищої освіти обирають:
1. дисципліни з переліку дисциплін (здобувачі обирають дві дисципліни з переліку). 
2. один блок дисциплін, що складається за двох дисциплін, з чотирьох запропонованих на вибір блоків дисциплін 
(Блок 1- Блок 4).

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

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті університету розташовується  оголошення про вільний вибір студентів  (як правило 
вересень, лютий) https://cutt.ly/tEx3oPa, яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть 
участь у виборі, контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість 
ознайомитись з презентаціями дисциплін .   Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв до 
профільного інституту/деканату. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні групи, корегується 
розклад та навчальне навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін здійснюється:  
- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів; 
-на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання);
-шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема організацій 
зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін.

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

Практична підготовка здійснюється через набуття практичних навичок під час опрацювання освітніх компонентів 
ОП.
Практична підготовка здобувачів забезпечується:
– виконанням практичних завдань під час занять, індивідуальних завдань для самостійної роботи;
- виконанням курсових робіт;
– переддипломною практикою;
- участю здобувачів у госпдоговірних темах (№ 3264/21, № 3265/21, №3303).
Практика в Університеті здійснюється у відповідності із Положенням Про проведення практики студентів 
https://cutt.ly/UEpNPqQ 
Навчальним планом ОП передбачено проходження здобувачами практики – у 3 семестрі переддипломна практика 
на підприємствах та установах загальним обсягом 270 годин (9 кредитів ЄКТС). 
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Практична підготовка є обов’язковою складовою ОП та для здобуття освітнього ступеня магістра, метою якої є 
набуття здобувачем професійних навичок, вмінь і компетентностей (ЗК2, ЗК3, ЗК 7, СК 3, СК 4).
Проходження переддипломної практики здійснюється на підприємствах міського господарства із якими співпраця 
відбувається на основі договірних відносин. За побажанням здобувачів їм надається можливість здійснювати вибір 
бази проходження практики самостійно. Серед пропонованих баз практики є такі: КП «Харківські теплові мережі», 
КП «Харківводоканал», ПрАТ «Трест Житлобуд-1», ПрАТ «Харківський плитковий завод». 
Рівень задоволеності здобувачів практичною підготовкою буде визначено опитуванням після її проходження 
(https://cutt.ly/JEx8qZU). 

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

ОП містить низку освітніх компонентів (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ВК П 4.1), що сприяють набуттю соціальних 
навичок, а саме: лідерство, професійна комунікація, креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, вміння працювати в команді, вміння мотивувати людей та рухатися до спільної мети та ін.
Окремі soft skills формуються завдяки використанню таких форм навчання як групова, та індивідуальна, які 
передбачають активну взаємодію між здобувачами, вимагають самоорганізації.
Акцент саме на цих навичках обумовлений специфікою предметної області ОП, що характеризується вмінням 
аналізувати різноманітні джерела інформації та на їх основі надавати ефективні рішення, і вимагає від здобувачів 
неординарних підходів та рішень.
Формуванню soft skills здобувачів сприяє також їх участь у конференціях, зустрічах з провідними викладачами 
інших ЗВО (в рамках договору про співпрацю з Національною академією статистики, обліку та аудиту було 
проведення сумісної лекції студентам (https://epmg.kname.edu.ua/index.php/uk/glavnaya) та фахівцями різних 
підприємств, залучення здобувачів до виконання завдань по госпдоговірної роботи. В Університеті активно 
реалізовуються різні громадські та соціальні проєкти. 
Такі методи навчання, як дослідницький, словесний, дискусійний, сприяють формуванню фахівця, спроможного до 
усвідомленості, адаптування, управління особистим професійним розвитком, аналізу та розв’язання проблем, що 
потребує оновлення та інтеграції знань.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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 ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/eEx8G9z), 
навчальний час здобувача визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння відповідної 
програми підготовки на даному рівні вищої освіти. 
Загальне навчальне навантаження здобувача включає час на лекційні та практичні заняття, консультації, практики, 
самостійну роботу, виконання індивідуальних завдань, контрольних заходів. У структурі аудиторного навантаження 
понад однієї третини часу відведено на аудиторні заняття. 
Обсяг самостійної роботи в межах 40-70% від загального обсягу дисципліни.
 Для співвіднесення обсягу освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів викладачами кафедри 
та завідувачем здійснюються аналіз навантаження, шляхом зворотнього зв'язку «здобувач - викладач - завідувач» та 
обговорення його результатів в кінці кожного семестру шляхом анкетування(https://cutt.ly/tEoFKw8)

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

Дуальна освіта за ОП 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

https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://epmg.kname.edu.ua/index.php/uk/

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

Вступ на навчання за ОП здійснюється на конкурсній основі. Вступники складають фахове вступне випробування та 
ЄВІ з іноземної мови (на основі диплому бакалавра) або іспит з іноземної мови (на основі диплому спеціаліста, 
магістра). 
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Програма фахових випробувань розглядається групою забезпечення спеціальності, затверджується у встановленому 
порядку та розміщується на сайті Університету (https://cutt.ly/eEoJltX ). Програма містить перелік тем фахового 
випробування та критерії оцінювання. 
Програми вступних випробувань переглядаються щорічно. 

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 та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників. Всі нормативні документи знаходяться на офіційному сайті во вкладці 
"Нормативна база" (https://cutt.ly/eEx8G9z)
Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний деканат готує 
академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених 
навчальних дисциплін, обсягу дисципліни у кредитах, оцінок у національній шкалі оцінювання. Здобувачі вищої 
освіти, що беруть участь у програмах академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають 
вивчати в ЗВО та погоджують їх і програму академічної мобільності з гарантом освітньої програми, завідувачем 
кафедри та деканом (директором ННІ). Перезарахування курсів відбувається за умови подання у встановлений 
строк відповідних документів, у тому числі академічної довідки (Transcript of Records) з повною інформацію про 
назву курсу, кількість кредитів, отриману оцінку тощо, яка видана іноземним ЗВО.
Переведення здобувачів з одного ЗВО до іншого здійснюється за погодженням керівників обох ЗВО. Умовою 
переведення може бути попереднє складання або включення до індивідуального навчального плану здобувача 
певних обов’язкових дисциплін та/або вибіркових дисциплін освітньої програми (різниця в освітніх програмах).

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

За час існування ОП прикладів визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО не було.

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

Всі документи, що регламентують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є у вільному 
доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». На даний час діє Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 
інформальній освіті (https://cutt.ly/OEoJRND )

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

Звернень здобувачів щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОП 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

Форми і методи навчання за ОП визначаються Положеннями «Про організацію освітнього процесу» 
(http://surl.li/kqjz), «Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти» (https://bit.ly/3oEVkkg), «Про 
організацію навчання студентів за заочно-дистанційною формою навчання» (https://bit.ly/3f6ajAk). 
Викладання та навчання за кожним ОК включає такі форми (лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, 
індивідуальні завдання, контрольні заходи, переддипломну практику) та методи навчання (дослідницький, 
словесний, практичний, наочний, дискусійний)
Під час проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам навчання, активно використовують 
мультимедійні засоби та програмне забезпечення. Кожна дисципліна ОП забезпечена дистанційним курсом у 
віртуальному освітньому середовищі на платформі Moodle. 
В таблиці 3 Додатку наведена «Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання». (Таблиця 3. Матриця відповідності). Дослідницький метод та методи, що 
сприяють розвитку креативного мислення, використовуються при викладання навчальних дисциплін (ОК1, ОК2, 
ОК4), виконанні курсових робіт (ОК 7, ОК 10) і кваліфікаційної роботи (ОК 12). Досягненню заявлених ПРН 
сприяють виконання індивідуальних завдань, презентація доповідей і результатів самостійної роботи на 
практичних заняттях, участь в обговоренні представлених результатів, залучення до наукових заходів кафедри та 
Університету. 

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

Навчання і викладання за ОП здійснюється із урахуванням студентоцентрованого підходу. Здобувач є 
повноправним учасником освітнього процесу, думка та інтереси якого враховуються при організації освітнього 
процесу та реалізації ОП. Взаємовідносини між викладачами і здобувачами вибудовуються на основі взаємоповаги, 
діалогу і співпраці. Форми і методи навчання викладачі обирають відповідно до змісту освітніх компонент, 
орієнтуючись на сучасні інноваційні гнучкі методики та практики викладання. Реалізації студентоцентрованого 
підходу також відбувається у вигляді проведення індивідуальних консультацій викладачів, вибору тем курсових і 
кваліфікаційної роботи на базі власних професійних пріоритетів. Критерії та методи оцінювання оприлюднюються 
заздалегідь для всіх видів робіт здобувача вищої освіти та контрольних заходів, передбачена процедура апеляції 
(Положення «Про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z)
 Опитування, які були проведені серед здобувачів за результатами першого року навчання, показали, що загалом 
здобувачі задоволені методами навчання і викладання (https://cutt.ly/tEoFKw8 ).

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

Академічна свобода НПП полягає у самостійності й незалежності вибору спрямованості наукових досліджень, 
використання їх результатів при викладанні, свободи творчості, поширенні знань. Викладачі вільні самостійно 
обирати методи навчання і викладання. Методи навчання обираються залежно від мети ОК та програмних 
результатів навчання. Принцип академічної свободи полягає у впровадженні в ОП ініціатив викладачів щодо змісту 
освітніх компонентів (ОК 4 «Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки» доц. Пушкар Т. А., ВК П1.4 
«Бренд роботодавця» доц. Жовтяк Г. А., ВК П3.2 «НR-навігатор» доц. Матвєєва Н.М.). і розроблені з врахуванням 
сучасних тенденцій та наукових і навчально-методичних напрацювань викладачів. Академічна свобода здобувачів 
забезпечується підходом до здобувачів як повноправних учасників освітнього процесу, які приймають участь в його 
поліпшенні шляхом залучення до удосконалення освітніх компонент та ОП, формування власної освітньої 
траєкторії, яке забезпечується вільним вибором навчальних дисциплін, можливістю участі в програмах академічної 
мобільності та можливості визнання результатів неформальної освіти. Здобувачі вищої освіти вільно обирають 
напрям досліджень, тематику кваліфікаційної роботи, висловлювати власну думку щодо проблемних питань на 
навчальних заняттях.

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 *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:   
– у профілі освітньої програми що є частиною Інформаційного пакету Університету http://surl.li/affbg ;
– в робочих програмах навчальних дисциплін (https://cutt.ly/YEx7SJA );
– викладачем на першому занятті з дисципліни; 
– на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на платформі Moodle Університету;
– у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи;
– у матеріалах для підготовки до поточного та підсумкового контролю.
На початку вивчення кожного змістового модуля інформація щодо порядку, термінів і критеріїв оцінювання 
розкривається у межах даного модулю. Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіку 
організації освітнього процесу, розкладі атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників 
освітнього процесу в друкованому та електронному вигляді. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 
навчання, порядку та критеріїв оцінювання є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни.

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

Знання та навички щодо застосування методів та засобів наукових досліджень у сфері економіки здобувачі 
отримують при вивченні дисциплін, виконанні курсових робіт, під час підготовки кваліфікаційної роботи та 
безпосереднього залучення до участі у наукових та прикладних дослідженнях кафедри. Здобувач Щербіна І. 
приймає участь у виконанні розробок на замовлення Комунального підприємства «Пісочинкомунсервіс» за темою 
«Розрахунок тарифів на комунальні послуги і централізованого водопостачання і водовідведення в населених 
пунктах Пісочинської ОТГ» (договір № 3303/01 від 26.04.2021р.). Здобувач Перетятько Е. приймає участь у 
виконанні договору з Солоницевською селищною радою, предмет договору «Розробка Стратегії розвитку 
Солоницівської селищної ради на період 2021-2028 рр.» (договір № 3264/21 від 02.03.2021р.). Здобувач Раєвська Ю. 
приймає участь у виконанні договору з Солоницевською селищною радою, предмет договору «Дослідження 
фінансово-бюджетної ситуації Солоницівської селищної ради» (договір № 3265/21 від 02.03.2021р.).  Здобувачі 
залучаються до участі у міжнародних науково-практичних конференціях. Раєвська Ю.Р. приймала участь у ХІІІ 
всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий рохзвиток міст», Харків, 27-29 квітня 2021 р. 
(Раєвська Ю. Р. Напрямки подолання економічних наслідків пандемії COVID-19 для туризму. Сталий розвиток міст: 
матеріали ХІІІ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції. Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. С.432-
45.(https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2021/86-St.rozv.mist/Ch._3_-___2021.PDF). Результати 
своїх наукових доробок здобувачі спільно із викладачами кафедри публікують у фахових виданнях України, що 
сприяє розвитку їх компетентностей, які спрямовані на здатність креативного мислення, спілкування з 
представниками інших професійних груп різного рівня, проведенні досліджень на відповідному рівні (Тараннік Я. 
С., Пушкар Т. А. , Михайлова К. В. Трансфер знань і технологій як основа формування моделі відкритих інновацій. 
Інфраструктура ринку. Вип. 58. 2021 (http://market-infr.od.ua/uk/2021). Вивчення навчальних дисциплін ОК 1 
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«Економіка розвитку», ОК 3 «Інституціональна економіка та соціальне проектування», ОК 4 «Відкриті інновації та 
цифрова трансформація економіки» сприяє опануванню здобувачами знань, вмінь і навичок у пошуку актуальних 
проблемних сфер у економіці, визначенні сучасних тенденцій розвитку економічної науки, усвідомленні методології 
та підходів до питань формування економіки сталого розвитку та проведення аналізу розвитку соціально-
економічних систем. Поєднанню навчання і досліджень сприяє виконання курсових робіт (ОК 7 «Аналітика 
персонал-технології», ОК 10 «Аналіз даних в економіці») і кваліфікаційної роботи, які передбачають проведення 
аналітичної роботи і власних досліджень здобувачами.

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

Оновлення змісту освітніх компонентів регламентує Положення про освітні програми https://cutt.ly/yEceLpI. Згідно 
з положенням, оновлення робочих програм дисциплін відбувається щорічно. Оскільки ОП реалізується перший рік 
наукові досягнення і сучасній практики, власні доробки і професійні інтереси викладачів були враховані при 
розробці ОП та наповненні змісту її освітніх компонент. Доц. Славута О. І. у 2020 р. отримала диплом магістра за ОП 
«Економічна аналітика та статистика» Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (диплом). 
Отриманні знання та досвід застосовуються при викладанні ОК2 «Економічна статистика та демографія» та 
«Курсова робота «Аналіз даних в економіці». Наукові результати стажування доц. Славути О. І. на Е-курсі 
«INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE STATISTICS», організованому Статистичним відділом ООН і ВТО було 
втілено в темах 
ОК 2 «Економічна статистика та демографія» для розкриття питань гармонізації статистичних класифікацій та 
гармонізованої системи опису та кодування товарів. Доц. Пушкар Т. А. у 2020 р. пройшла навчання та професійну 
атестацію за темами «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні 
роботи» (атестат) і «Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт» (атестат). Отриманні знання та досвід 
застосовуються при викладанні дисциплін вибіркової компоненти ВК П3.1 «Digital-технології (системи) в 
будівництві» та ВК П 4.2 «Оцінка вартості будівництва». Наукові розробки доц. Пушкар Т. А. стосовно цифрової 
трансформації суспільства та впливу даних процесів на економічні системи, теоретичних положень моделі 
відкритих інновацій знайшли своє відображення у темах ОК 4 «Відкриті інновації та цифрова трансформація 
економіки». Доц. Жовтяк Г. А. у 2021 р. пройшла навчання на курсі «Створення та просування бренда роботодавця» 
(Міжнародна бізнес-школа «Laba», диплом від 18.03.2021 р.). Отримані знання та досвід застосовуються при 
викладанні дисципліни вибіркової частини ВК П1.4 «Бренд роботодавця». Доц. Матвєєва у 2020 році отримала 
диплом магістра за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» (диплом). Отриманні знання 
та досвід застосовуються при викладанні дисциплін обов’язкової компоненти ОК 7 Курсова робота «Аналітика 
персонал-технологій». Доц. Матвєєва Н.М. у 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Школі «New HR 
Generation» (140 год). Отриманні знання та досвід застосовуються при викладанні дисциплін вибіркової компоненти 
ВК П1.2 «Технології рекрутингу персоналу», ВК П2.2 «HR-планування та бюджетування», ВК П3.2 «HR-навігатор».
Доц. Єсіна В. О. отримані наукові та практичні результати стажування на Е-курсі «INTERNATIONAL MERCHANDISE 
TRADE STATISTICS», організованому Статистичним відділом ООН і ВТО та «Господарське право та процес 2:0» 
було втілено в темах ОК 5 «Управління інноваційними міжнародними проектами» для досягнення здобувачами 
ПРН-4 та ПРН-15.

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

Організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу регламентується 
Положенням Про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 
працівників» (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf)  Координацію 
діяльності здійснює Центр міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua). Викладачі кафедри активно 
приймають участь у міжнародних програмах і проєктах, конференціях, оприлюднюють результати досліджень в 
закордонних наукових виданнях (табл. 2). В освітньому процесі застосовуються результати досліджень іноземних 
науковців. НПП підвищують кваліфікацію в іноземних установах. Доц. Базецька Г. І. у 2017 р. пройшла міжнародне 
стажування за темою «Education process, innovative methods and education technologies (France, Paris)». Доц. Пушкар 
Т. А. у 2017 р. проходила стажування International Institute of Innovations «Science- Education – Development» 
(Warsaw, Poland). У 2020 р. стажування на Е-курсі «INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE STATISTICS (IMTS)», 
організованому Статистичним відділом ООН і ВТО (Женева, Швейцарія) пройшли доц. Єсіна В. О., доц. Матвєєва Н. 
М., доц. Славута О. І. У 2021 рокі доц. Єсіна В.О. приймала участь у конференції THE 3rd EASTERN EUROPEAN 
CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (Любляна, Словенія). 
Отримані знання та досвід викладачі активно впроваджують в зміст ОК 5, ОК 6, ОК 9. 

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 ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється під 
час практичних занять здобувачів вищої освіти та дає змогу систематично здійснювати перевірку рівня засвоєння 
теоретичних і практичних знань. На ОП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів 
навчання: усне і письмове опитування (теоретичні питання, ситуаційні вправи, контрольні завдання тощо); 
тестування з використанням інформаційних технологій. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
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здобувачів вищої освіти визначаються для кожного контрольного заходу, відображаються в 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 ОП в цілому. 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, 
диференційований залік, публічний захист курсової роботи. Формою атестації за ОП визначено публічний захист 
кваліфікаційної роботи. 

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до здобувачів вищої освіти інформації щодо термінів вивчення 
дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Після зарахування здобувачам вищої освіти 
доводиться інформація щодо особливостей підготовки на другому (магістерському) рівні, ведення індивідуальних 
планів роботи тощо. 
Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог «Положення про організацію 
освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z). Форми підсумкового контролю для дисциплін – екзамен, 
диференційований залік. Критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються для кожного контрольного 
заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів (на першому занятті та на консультаціях перед екзаменом).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими положеннями: 
1. Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
2. Положення про Організацію дистанційного навчання.
3. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти.
4. Корпоративна інформаційна система (https://erp.kname.edu.ua/) 
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 ).
Кожен викладач на першому занятті надає здобувачам вищої освіти інформацію про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання, що закріплені у робочих програмах навчальних дисциплін та знаходяться у відкритому доступі 
на сайті кафедри (https://epmg.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/mahistr/opp-2020). Також студенти 
мають можливість ознайомитись із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання, що регламентовані 
Положенням про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Із критеріями оцінювання окремих 
видів контрольних заходів здобувач вищої освіти має змогу ознайомитися в навчально-методичних матеріалах, що 
розміщені у віртуальному освітньому середовищі на платформі Moodle.
Також здобувачі вищої освіти мають можливість отримати інформацію про строки проведення контрольних заходів 
за допомогою інформації, яка розміщена на інформаційних стендах кафедри та за допомогою графіка освітнього 
процесу, де визначено розклад атестаційних тижнів (https://cutt.ly/2EoJG9m ).

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

За спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня є стандарт вищої освіти 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf), 
затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 382 від 04.03.2020 р. За даним стандартом атестація 
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. У затвердженій Вченою радою ХНУМГ імені О. М. 
Бекетова ОП «Економічна аналітика» (https://cutt.ly/kEoSNUc ) формою атестації також є кваліфікаційна робота, 
що відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

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. 
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 ).
Форма проведення контрольних заходів визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Оцінювання 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в 
оцінку за національною шкалою. Результати контролю доводяться до відома здобувачів вищої освіти. Процедура 
оприлюднення контрольних заходів проводиться викладачами на першому занятті.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП
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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.
В робочих програмах ОК передбачені критерії оцінювання, а також зміст та структура екзаменаційних білетів (при 
проведенні диф. заліку використовується перелік питань або практичних задач), що затверджуються на засіданні 
кафедри. У разі комп’ютерного тестування здобувачі отримують доступ до складання екзамену (диф.заліку) за своїм 
логіном та паролем. В умовах карантину контрольні заходи проводилися у віртуальному освітньому середовищі на 
платформі Moodle та платформи MsTeams. Щодо отриманих результатів здобувач має змогу подати апеляцію. 
Апеляції приймаються та розглядаються у день оголошення результатів. 
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають порядок оскарження результатів 
контрольних заходів і їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів 
створюється апеляційна комісія, до якої входить директор інституту, завідувач кафедри, викладач, представник 
студентського сенату. 
Випадків оскарження результатів оцінювання контрольних заходів на ОП 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://cutt.ly/eEx8G9z) 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. 
Повторного проходження контрольних заходів на ОП 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://cutt.ly/eEx8G9z) регламентує право здобувача вищої освіти 
на оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення контрольних заходів.
 Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час підсумкового контролю, має право 
звернутися із заявою про апеляцію на ім’я ректора в триденний термін. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії, яка створюється наказом ректора зі встановленням 
дати проведення засідання апеляційної комісії, в шести денний термін з моменту подачі заяви.
Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було. 

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

В ХНУМГ імені 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?

Університет уклав угоду з ТОВ «Антиплагіат» з березня 2017 року на перевірку робіт в інформаційній системі Unplug 
(Unichek). Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту представлення робіт в базі 
відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що захищалися в поточному році.  
Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі “Unplag.com” і надає звіт 
по результатам перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі за встановленою формою. В 
разі виявлення за результатами перевірки недостатності представлення інформації кафедрами (неповне надання 
роботи або відсутність роботи студента, що захищався), відповідальність несе завідувач кафедри.
Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності використовується постійна інформаційно-
роз’яснювальна робота зі здобувачами.
ОП акредитується вперше, започаткована у 2020 р., відповідно перший випуск запланований на 2021 р., відтак 
згадана система на ОП наразі не використовувалася.
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Для перевірки наукових статей, тез доповідей, наукових робіт здобувачів використовуються безкоштовні платформи 
перевірки на плагіат, наприклад: Advego Plagiatus, Content-watch, Edu-Birde. 

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

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова серед здобувачів вищої освіти популяризуються принципи академічної доброчесності. 
Задля цього проводяться комплексні профілактичні заходи. Кодексом честі Університету (https://cutt.ly/xEoSmSF ) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм академічної доброчесності 
забезпечує Комісія з питань етики та академічної доброчесності, яка підтримує та застосовує стандарти академічної 
доброчесності, створює і впроваджує освітнє програмне забезпечення, спрямоване на підвищення академічної 
доброчесності, а також консультує студентів з питань академічної доброчесності. Викладачами кафедри проводяться 
профілактичні бесіди з питань необхідності розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти, недопущення 
академічної недоброчесності та плагіату. Для першокурсників запроваджено курс «Інформаційні ресурси 
Університету», в якому студенти вивчають процедури дотримання академічної доброчесності. Університет є 
учасником проекту SAIUP під егідою якого проводяться конкурси і презентації із залученням та з ініціативи 
студентів. Наукова бібліотека працює в проекті УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек»

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

Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу комісію з питань етики та 
академічної доброчесності. 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 відповідальності. 
На ОП не встановлено 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» (http://surl.li/tnji). 
Під час конкурсного добору викладачів ОП 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.

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу за ОП. Зокрема, здобувачі проходять 
переддипломну практику в організаціях, закладах, установах, які є потенційними роботодавцями: КП 
«Харківводоканал», КП «Харківські теплові мережі», АТ «Житлобуд -1», ПрАТ «Харківський плитковий завод».
Прикладами для ОП є
У якості прикладів співпраці можна навести:
– керівництво переддипломною практикою здобувачів;
– залучення на основі погодинної оплати наступних фахівців до проведення практичних занять з дисципліни 
«Управління міжнародними інвестиційними проектами» - Берзона Дениса Олександровича, керівника Групи 
техніко-економічного супроводу інвестиційних проектів Управління з супроводу інвестиційних програм 
Департаменту з інвестиційної політики, науки та інновацій комунального підприємства КП «Харківводоканал»;
- залучення до обговорення тематик кваліфікаційних магістерських робіт (Засідання методичного семінару кафедри 
економіки протокол №4 від 22 червня 2021 р.) 
– організація семінарів, екскурсій, зустрічей представників підприємств галузі зі здобувачами;
– рецензування кваліфікаційних робіт;
– виконання обов’язків голови екзаменаційної комісії для захисту кваліфікаційних робіт;
– залучення фахівців до обговорення змісту ОП та її рецензування.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
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ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків на основі погодинної оплати: 
З дисципліни «Управління міжнародними інвестиційними проектами» - Берзон Денис Олександрович, керівник 
Групи техніко-економічного супроводу інвестиційних проектів Управління з супроводу інвестиційних програм 
Департаменту з інвестиційної політики, науки та інновацій комунального підприємства «Харківводоканал».

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 (http://surl.li/tnk l). Моніторинг та стимулювання рівня 
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp ). Мають місце курси 
підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) в 
Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси Наукової бібліотеки  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 ОП ЗВО 
мотивує та сприяє у підготовці до друку посібників, підручників, монографій та інших наукових та навчально-
методичних видань у редакційно-видавничому відділі. 
Сприяння розвитку професійної компетентності НПП з боку університету відбувається за різними напрямами:
для викладачів ЗВО організовано тренінг «Сучасні технології викладання у вищій школі»  обсягом 30 годин, заняття 
проводяться у віртуальному освітньому середовищі на платформі Moodle -  к.е.н., доц. Матвєєва Н. М. має 
відповідний сертифікат.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Університеті запроваджено рейтингування НПП та кафедр Університету. За перші місця в університетському 
рейтингу НПП, 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 (http://surl.li/tnla )
НПП, 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.
У 2020 р. було премійовані наступні викладачі кафедри за активну наукову діяльність: к.е.н., доц. Єсіну В.О., к.е.н., 
доц. Матвєєву Н.М., к.е.н., доц.  Коюду О.П.
У попередній період наступні члени кафедри відзначені наступними нагородами, а саме:  к.е.н., доц. Єсіну В.О – 
Почесною грамотою  Харківської обласної державної адміністрації,  к.е.н., доц. Матвєєву Н.М.-  Грамотою 
Харківської обласної ради. Кандидатура доц. Єсіної В.О. подавалась на стипендіальні конкурси Харківської обласної 
державної адміністрації Кабінету Міністрів України. Доц. Єсіна В.О. є стипендіатом в галузі науки імені М. І. Туган-
Барановського (з економіки) (2016 р.) та стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016 р.)

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?

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу (https://cutt.ly/QEoSgWv ).
Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується: 
– обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням, доступом до наукових та навчальних лабораторій для проведення досліджень (Табл. 1); 
– системою дистанційного навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua /;
– цифровим репозиторієм ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://eprints.kname.edu.ua/;
– корпоративна інформаційна система (https://erp.kname.edu.ua/) 
– системою перевірки на ознаки плагіату Unichek; 
– навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів; 
– наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування);
– вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier (діє річний доступ з 1.01-31.12.2021 р.). На платформі ScienceDirect 
надається доступ до 39 тис. електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect та  до колекції 2088 
електронних монографій 2019-2020 рр. видання https://library.kname.edu.ua.

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?
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Освітнє середовище Університету спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів здобувачів освіти. 
Університет забезпечує вільний доступ здобувачів до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів. 
Виявлення потреб та інтересів здобувачів забезпечується системою зворотнього зв’язку:
– моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx ),
– застосування в освітньому процесі студентськоцентрованого підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, 
сприятливої атмосфери на кафедрі тощо.
Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграють Студентський сенат, студентська профспілка та 
студентський клуб.
Студентська профспілка надає здобувачам захист прав та інтересів у відносинах з адміністрацією, викладачами, 
адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та відпочинок; 
організовує безліч цікавих конкурсів, фестивалів, концертів, спортивних та інтелектуальних турнірів і змагань.
Студентський сенат проводить багатовекторну діяльність з метою забезпечення здобувачів сприятливими умовами 
навчання, проживання у гуртожитках, дозвілля, особистісного розвитку.
Робота студентського клубу спрямована на охоплення всіх напрямів сучасної культури та громадського життя. 
Участь у творчих колективах дає студентам змогу відчути впевненість у собі та своїх силах, набути досвід уміння 
спілкуватися, що сприяє успішності навчання.
Соціальні потреби здобувачів також забезпечуються через створенням сучасних умов для заняття в спортивних 
секціях.

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

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; 
– системною роботою з популяризації здорового способу життя (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam );  
– системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації; 
– 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 всебічна підтримка здобувачів освіти, яка в залежності від мети та спрямування 
забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, відповідальними та посадовими 
особами. Зокрема, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти 
забезпечується на рівні випускової кафедри та інститутом/деканатом,  Науковою бібліотекою 
(https://library.kname.edu.ua ), Центру Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua ).  
Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОП щодо  складання 
індивідуальних планів; атестації; процедури звітування; академічної доброчесності; академічної мобільності тощо. 
Первинна профспілкова організацією здійснюють соціальну підтримку здобувачів. 
З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в освітній процес створено Гендерний центр (https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-tsentra 
). 
Соціальні потреби здобувачів вищої освіти забезпечуються через надання бажаючим місць в гуртожитку, 
створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях, проведення дозвілля як в спеціальних приміщеннях 
гуртожитків, так і в спортивному залі. У корпусі облаштовані приміщення для творчих занять культмасового 
сектору. 
Також прикладом механізму соціальної підтримки є можливість помісячної оплати контракту здобувачами.

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 проєкт «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до ДБН «Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018». Згідно з 
графіком реалізації проєкту у 2018-2019 рр, затвердженого ректором, було реалізовано: 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 та 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 супроводу. 
У 2021 році продовжується робота з адаптації університету, за планом: адаптація аудиторій центрального корпусу, 
реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та спрямовуючих 
тактильних індикаторів та смуг.
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Успішно функціонує віртуальне освітнє середовище на платформі Moodle (https://dl.kname.edu.ua/) що надає 
можливості дистанційного навчання в тому числі студентам з особливими потребами.
Під час реалізації ОП серед здобувачів вищої освіти студентів із особливими освітніми потребами не було.

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, розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту 
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya ), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb ), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp ). 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 чесності 
(наказ No05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані 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 ОП вказаних 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» (http://surl.li/afeec) Участь членів груп забезпечення освітніх програм 
спеціальностей у процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує  «Положення про 
групу забезпечення спеціальності та гаранта освітньої програми» 2021 (http://surl.li/afeen).

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

Процес розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
регламентується Положенням про освітні програми в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://cutt.ly/OEjlwAS і передбачає 
перегляд ОП щорічно. Гарант освітньої програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на 
основі аналізу поточного стану ринку праці, результатів обговорення концептів магістерської підготовки 
академічною спільнотою, професійного спілкування з роботодавцями щодо компетентностей випускників та 
визначення змісту вищої освіти та анкетування здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі 
вищої освіти. Мотивований висновок розглядається на засіданні кафедри та передається до навчально-методичного 
відділу університету. 
ОП Економічна аналітика запроваджена у 2020 р. Змін до змісту освіти за ОП не відбувалось.

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

Механізмами залучення здобувачів освіти до перегляду ОП є наступні форми зворотнього зв’язку:
 - зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації курсу;
 - зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри; 
- анкетування здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів (https://cutt.ly/tEoFKw8 );
- анкетування щодо ОП (передбачено для студентів випускного курсу до захисту кваліфікаційної роботи). Для даної 
ОП даний вид опитування не проводився. Освітня програма запроваджена у 2020 році. Випускників за ОП не було; 
- врахування пропозицій здобувачів освіти при внесенні змін до ОП для прийому 2021 р. 
В ХНУМГ імені О.М. Бекетова однією із основних процедур залучення здобувачів вищої освіти до процесу 
періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості є анонімне анкетування. Опитування 
здобувачів вищої освіти щодо якості освіти і освітньої діяльності здійснюються згідно «Положення про моніторинг 
стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності» 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf
 Вказана процедура проводиться за потреби, проте не рідше ніж двічі на рік. Анонімне опитування здобувачів освіти 
проводиться здебільшого за допомогою Google анкет.
Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП. 
Протягом навчання здобувачі активно беруть участь у опитуваннях, результати яких обговорюються на засіданнях 
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кафедри, та практично впливають на зміст навчання і викладання. 

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

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що 
забезпечується їх присутністю у складі Вченій раді Університету, інститутів та факультетів, формуванням 
рекомендацій за результатами опитувань. Представники органів студентського самоврядування залучаються до 
обговорення нормативно-методичних документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і 
пропозицій студентів щодо організації та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх 
інтересів адміністрацією Університету.

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

В Університеті використовуються такі форми участі роботодавців до процесу перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості:
• Залучення роботодавців до атестації здобувачів вищої освіти через їхнє головування на засіданні екзаменаційної 
комісії. 
• Проведення публічних лекцій провідними фахівцями-практиками. 
• Участь в засіданнях кафедри з питань перегляду ОП.
• Надання роботодавцям ОП на рецензування. Група забезпечення організовує рецензування ОП: 
https://epmg.kname.edu.ua/images/ОП/РЕЦЕНЗИЯ_ЕК_АНАЛИТ.pdf. Отримані зауваження та пропозиції будуть 
враховані при перегляді та оновленні ОП «Економічна аналітика».
• Опитування роботодавців щодо якості освіти і освітньої діяльності здійснюються згідно «Положення про 
моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності Харківського національного університету імені 
О.М. Бекетова»: https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf. 
Анкетування роботодавців щодо якості ОП заплановано після першого випуску здобувачів вищої освіти за ОП.

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

Освітня програма запроваджена у 2020 році. Випускників за ОП не було. Важливим елементом системи зворотного 
зв’язку з випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова: https://cutt.ly/BEoKb04 . Асоціація здійснює діяльність у таких напрямах: 
ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв'язку з випускниками, проведення 
опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет тощо. 

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?

Освітня програма реалізується з 2020 року. Зворотній зв'язок зі студентами проходить в формі опитувань у різному 
форматі та у вигляді зустрічей з керівництвом відповідних підрозділів ЗВО, членами групи забезпечення, 
завідувачем випусковою кафедрою. За час реалізації ОП проведено анкетування здобувачів освіти відносно якості 
ОП, її реалізації в умовах дистанційного навчання, спричиненого пандемією COVID-19 та низка інших, а також 
опитування зовнішніх стейкхолдерів стосовно цілей та програмних результатів за ОП, їх відповідності тенденціям 
розвитку спеціальності та ринку праці. За результатами опитувань здобувачів (https://cutt.ly/tEoFKw8 )встановлено, 
що в цілому здобувачі задоволенні якістю викладання освітніх компонентів, наявністю методичного забезпечення та 
консультаційною підтримкою, але подальшого удосконалення потребує освітнє середовище, в якому відбувається 
навчання, зокрема забезпечення дисциплін спеціалізованими програмними комплексами.

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, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, відсутні. 
Результати акредитацій у 2019-2020 н.р. обговорювалися на засіданні ВР Університету № 12 від 01.07.2020, було 
схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 
15.07.2020). 
На цей час виконано такі  рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП: 
- для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році») 
згідно рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за 
ОП «Розумний транспорт і логістика для міст»; 
- 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 
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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 навчальних планів  (Наказ №416-01 від 24 грудня)  і графіку навчального процесу 
за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ №77-01 від 1 березня 2021 р.), складені з урахуванням рекомендацій за 2 
Критерієм «Структура та зміст освітньої програми»  ЕГ і ГЕР  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 для публічного доступу 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 - рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР 
за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і ГЕР ОНП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».

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

Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у 
розробці освітніх програм, обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях і 
методичних семінарах кафедри, Науково-методичної ради змісту освітньої програми та окремих освітніх 
компонентів. 
В університеті створено сучасну розгалужену інформаційну інфраструктуру, що дозволяє своєчасно вдосконалювати 
освітню програму, яка акредитується, зокрема через відкрите обговорення проектів документів на Вченій та 
Науково-методичній радах, залучення представників студентського самоврядування до складу Вченої ради 
університету, проведення опитувань здобувачів вищої освіти, а також систематичне проведення робочих нарад з 
питань забезпечення якості освітньої діяльності. Відповідальними за впровадження та виконання рішень є 
випускові кафедри, Науково-методичні комісії та Вчені ради інститутів, навчально-методичний відділ, проректор з 
науково-педагогічної роботи.
З метою підвищення якості освітнього процесу в Університеті регулярно проводяться відкриті заняття з 
обов’язковою присутністю представників Сектору моніторингу якості навчального процесу із складанням відгуку 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Моніторінг_якості_ХНУМГ_2020_2.pdf та існує практика 
взаємовідвідування занять НПП кафедри.
Академічна спільнота активно приймає участь у громадських обговореннях проєктів документів 
(https://cutt.ly/UEciaui )

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 ВСЗЯО. 
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, ОП, переліку вибіркових ОК. 
Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи.  
ННІ ПКВК: аналіз та погодження ОНП, контроль виконання індивідуальних планів ОНП, опитування, контроль 
дотримання академічної доброчесності. 
Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання 
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 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 
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чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
– Положення про організацію освітнього процесу;
– громадське обговорення проєктів документів Університету (https://cutt.ly/UEciaui ).
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база» http://surl.li/afeez 

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

http://surl.li/afefd

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

https://epmg.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/mahistr/opp-2020

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони ОП: 
- гарант ОП має досвід професійної діяльності за фахом спеціальності понад 5 років;
– до реалізації ОП залучені керівники структурних підрозділів підприємств сфери міського господарства;
– реалізацію програми забезпечують досвідчені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники університету, 
що поєднують викладацьку діяльність з науково-дослідною роботою; 
– здобувачам надається можливість долучитись до науково-дослідної роботи шляхом залучення їх до виконання 
господарсько-договірної тематики кафедри; 
– здобувачам надається можливість продовжити навчання на третьому освітньому рівні;
– на ОП наявна практика високої публікаційної активності здобувачів у фахових виданнях; 
– здобувачам надається можливість долучитися до проєктів регіонального розвитку, що реалізується Університетом;
- здобувачі забезпечені базами практик, а у разі необхідності мають можливість вільного вибору підприємства;
Слабкі сторони ОП:
– не реалізовано потенціал для академічної мобільності здобувачів;
- не реалізовано можливість вільного вибору здобувачами дисциплін з каталогу Університету; 

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

Перспективами розвитку ОП упродовж найближчих років є: 
- організація академічної мобільності здобувачів ОП в університетах України та Європейського союзу, з якими 
укладено договори про співпрацю; 
- інтеграція в освітній процес дисциплін англійською мовою; 
- збільшення кількості здобувачів ОП, які здійснюють наукові публікації та захист кваліфікаційних робіт 
англійською мовою;
- впровадження можливості вільного вибору здобувачами дисциплін з каталогу Університету.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 24.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Економіка розвитку навчальна 
дисципліна

РПНД - Економіка 
розвитку.pdf

vI/Y3EQ6V7egWX7h
BtmF5wH/pKwrZjjL

Cy2q0yvkdAE=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 
2016 UКR;
- Інтернет.

Економічна 
статистика та 
демографія

навчальна 
дисципліна

РПНД - Економічна 
статистика та 
демографія.pdf

XpnqwZQrGh3BGOT
WTTSLPFJh+KJB5K
L3gB1mGGMovT0=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Інституціональна 
економіка та 
соціальне 
проектування

навчальна 
дисципліна

РПНД - 
Інституціональна 

економіка та 
соціальне 

проектування.pdf

dAyonNQYGjMQcaG
7d419qyvJZWqC+A4

eYUNWgqKGuig=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Відкриті інновації та 
цифрова 
трансформація 
економіки

навчальна 
дисципліна

РПНД - Відкриті 
інновації та 

цифрова 
трансформація 

економіки.pdf

j6jiW6EIzjBH9AS+1
NFEmFNW2fyjdjXC

q/A4EtkJyaU=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424



- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Управління 
міжнародними 
інвестиційними 
проєктами

навчальна 
дисципліна

РПНД - Управління 
міжнародними 

інвестиційними 
проектами.pdf

zPPxGvVwtiROvFFE
uIDKJGGvXWUHnV

vXiLAdxi7k2Bw=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Поведінкова 
економіка

навчальна 
дисципліна

РПНД - 
Поведінкова 

економіка.pdf

EgYHxRurbN4ToJ+
WEL1G2W2t8N4mlt

uCstqm117kaf8=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Курсова робота 
«Аналітика персонал-
технології»

курсова робота 
(проект)

РПНД - Курсова 
робота 

«Аналітика 
персонал-

технології».pdf

who0CmBgWQvTt0
MURIUkLKX8Br+s

m/KaZIrhkNUzazQ=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Технологія і 
організація 

навчальна 
дисципліна

РПНД - Технологія і 
організація 

Dsc6WDoRTzJsDwt
HSzvVGs4SFtwO8jT

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 



аналітичної діяльності 
в економіці

аналітичної 
діяльності в 
економіці.pdf

OTekWfO4Xnt0= проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Економічний 
консалтинг

навчальна 
дисципліна

РПНД - 
Економічний 

консалтинг.pdf

dFosNdd8VC06fMb1
ou7AxKsmqi1Jb4T8J

1ropydkFGw=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775
(3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Курсова робота 
«Аналіз даних в 
економіці»

курсова робота 
(проект)

РПНД - Курсова 
робота «Аналіз 

даних в 
економіці».pdf

ewh+jdwM2TYVlRE
JRpxhTw2e6VR13U
Ma9Gvpl5S7lUM=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 
та будівництва» кафедри 
Економіки, ауд. 424
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.430LGA775 (3 од., 2008 р.);
- ПК Impression P+ (1 од., 2015 р.);
- ПК Impression P+Intel Core i3-
7100 (5 од., 2015 р.);
- ПК R-line на базі процесора 
Cel.420(1 од., 2007 р.);
- ПК Impression P+ (6 од., 2020 
р.);
- преінстальована ліцензійна ОС 
Microsoft Windows 10 Professional;
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR;
- Інтернет.

Переддипломна 
практика

практика РПНД - 
Переддипломна 
практика.pdf

s2D4NajAx2JqxgjWu
JKd3g+U9jBee8HRC

GWQ65gBr/c=

Характер спеціального 
матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення 
визначається зовнішньою 
організацією – базою практики 
на основі програми практики та 
індивідуального завдання на 
практику, яке узгоджується 
керівниками практики від 
університету та від бази 
практики

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

РПНД - 
Кваліфікаційна 

робота.pdf

b4MpQFft11DhvdIs+
6h3bRY7lEzyqInU3X

XqWhooMaI=

ЦТТ «Мегаполіс»
- ПК Impression P+ (5 од);
- ПК на базі проц. S-1151 Intell Core 
(5 од);
- проектор Epson EB-W06
- екран проекційний Lumi PSA C 
200D 
- офісний пакет Microsoft Offiсe 
365 2016 UКR



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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

65711 Базецька 
Ганна 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси та 
кредит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024534, 

виданий 
30.06.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

018856, 
виданий 

18.04.2008

18 Економічний 
консалтинг

П.1
Voronkov O., Bazetska 
H., Skliaruk N., 
Serogina D. Sustainable 
Development of the 
Region: The Spatial 
Dimension. Rivista di 
Studi Sulla 
Sostenibilita; 
FrancoAngeli Editore. 
2018, vol. 1, Issue 1, pp. 
11-24. ISSN 2239-1959, 
ISSNe 2239-7221 
(Scopus). 
DOI:10.3280/RISS2018
-001003.
2. Serogina D., Bazetska 
H. Conceptual Model of 
Differentiated Social 
and Economic Policy of 
Smart Specialization of 
Regions. International 
Journal of Economics 
and Financial. 2018, 
8(4), pp. 185-198. 
(IDEAS/RePEc, Index 
Copernicus).
3. Bazetska H. The 
impact of direct 
taxation on the level of 
economic development 
of the country. 
Економічна теорія і 
право. 2018. № 3 (34). 
С. 105-118
4. Базецька Г. І. 
Сучасні проблеми 
системи фінансового 
управління у сфері 
освітніх послуг. 
Економічна теорія і 
право. 2018. № 4 (35). 
С. 65-80
5. Кусик Н. Л., 
Багдикян С. В., 
Базецька Г. І. 
Сегментація ринку 
вищої освіти за 
купівельною 
спроможністю 
споживачів послуг. 
Вісник ОНУ імені І. І. 
Мечнікова. 2018. Т. 3. 
Вип. 3 (68). С. 50 – 56.
6. Базецька Г. І. 
Використання 
економічного 
консалтингу в процесі 
розробки 
управлінських рішень 
на підприємстві. 
Економічна теорія і 
право. 2019. № 3 (38). 



С. 62-78
7. Базецька Г. І. 
,Серьогіна Д. О., 
Жовтяк Г. А. 
Проблеми 
вдосконалення 
економічної системи 
підприємств міського 
господарства. 
Комунальне 
господарство міст. 
2019. Том 7 № 153. С. 
49-59.
8.  Базецька Г.І., Єсіна 
В. О., Пушкарь Т. А. 
Формування моделі 
відкритих інновацій в 
умовах цифрової 
трансформації 
суспільства. 
Комунальне 
господарство міст. 
Сер.: Економічні 
науки. 2020. Вип. 7 
(160). С. 28-35.
9. Базецька Г. І. 
Проблеми оцінки 
ефективності 
зовнішньоекономічни
х операцій. 
Економічна теорія та 
право. 2020. № 3 (42). 
С. 28 – 48.
П.19
Член Громадської 
наукової організації 
«Фінансово-
економічна наукова 
рада» з «08» червня 
2021 року, на підставі 
Рішення Правління 
Громадської наукової 
організації 
«Фінансово-
економічна наукова 
рада» № 1535 від «08» 
червня 2021 року
П.3
1. Базецкая А. И., 
Дяченко В. Л. 
Финансовый 
менеджмент: учеб. 
Пособие. Харьков. 
нац. ун-т гор. хоз-ва 
им. А. Н. Бекетова. 
Харьков: ХНУГХ им. 
А. Н. Бекетова, 2017. 
186 с. ISBN 978-966-
695-434-6
2. Базецька Г. І. 
Економічний 
консалтинг: навч. 
посібник. Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. 
О. М. Бекетова. 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
166 с.

201453 Коюда 
Олександр 
Павлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 
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менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022921, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017815, 

виданий 
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15 Технологія і 
організація 
аналітичної 
діяльності в 
економіці

П.1
1.Formation of 
indicators system for 
diagnosing the 
development of crisis 
phenomena in the 
activities of an 
enterprise
/ Комунальне 
господарство міст 
Науково-технічний 
збірник. Серія: 



економічні науки, Том 
7 Випуск 160  2020, c. 
11-17. 
2. The formation of а 
regional innovation 
system. the institutional 
approach / O.P. Koiuda 
// Комунальне 
господарство міст // 
Науково-технічний 
збірник. Серія: 
Економічні науки, 
Вип. 2 (148) 2019. С10-
16.
П11.
Наукове 
консультування  у 
сфері будівництва 
Договір №112/19  від 
01 вересня 2018р. про 
спільну науково-
технічну діяльність 
ПАТ 
«ПІВДЕНСПЕЦАТОМ
ЕНЕРГОМОНТАЖ», 
термін дії до 
31.12.2022р.
П.14
Керівництво 
студенткою (Міненко 
В.О.) на 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт за 
спеціальністю 
«Економіка 
підприємства», тема 
«Проблеми 
визначення та оцінки 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства в 
сучасних умовах 
господарювання»,  
переможець 1 туру.  
Лист від 15.02.20 р 
№05-08/18
П.19
Член Громадської 
наукової організації з 
15 вересня 2021 р. 
«Фінансово-
економічна наукова 
рада» (довідка № 1566 
від «15»  вересня 2021 
року).
Стажування
Північно-Східний 
науковий центр НАН 
України та МОН 
України,
за темою  «Практичні 
аспекти формування 
управлінських 
навичок та зв’язків  в 
науково-дослідних 
установах 
Харківського регіону», 
Довідка №84, від 
21.03.2019 р, 150 
годин.

77106 Матвєєва 
Наталя 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2001, 

18 Економіка 
розвитку

П.1
1.Аналітичне 
забезпечення 
розвитку 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 
Харківського регіону/ 
Славута О. І., 



спеціальність: 
0501 

Економіка 
підприємства, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

076 
Підприємницт
во, торгівля та 

біржова 
діяльність, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
економічний 
університет 

імені Семена 
Кузнеця, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046509, 
виданий 

21.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
025635, 
виданий 

01.07.2011

Матвєєва Н. М. // 
Бізнес Інформ. – 
2018.  – № 12. – С. 120-
126. 
URL: https://cyberlenin
ka.ru/article/n/analitic
hne-zabezpechennya-
rozvitku-vodoprovidno-
kanalizatsiynogo-
gospodarstva-
harkivskogo-regionu.
    2. Дослідження 
теоретичних основ 
формування 
потенціалу 
підприємства/ 
Матвєєва Н. М.,  Жога 
А. С.  Комунальне 
господарство міст, 
2(148), 2019-С.35-42.  
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5394
DOI 10.33042/2522-
1809-2019 -2-148-35-
42
3.Впровадження 
елементів  HR-
навігатора в 
діяльності  КП 
«Шляхрембуд» з 
використанням 
статистичного 
інструментарію/ 
Матвєєва Н., Новіков 
Д.,  Славута О. 
Комунальне 
господарство міст, 
2(162),-2021, С.32-36. 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5761 
1. Ділова активність 
персоналу як елемент 
кадрової політики 
підприємства / 
Матвєєва Н. М. // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2020. – С.72-78. №5.
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2020-5-
6023 
2. Аналітичне 
забезпечення 
проектної складової в 
контексті інтегральної 
оцінки кадрового 
потенціалу за видами 
економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання / 
Єсіна В. О., Матвєєва 
Н. М., Новіков Д. А.   
// Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2021. - №3. С.52-67. 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2021-3-
7012
П.4
Матвєєва Н.М.  РПНД 
«Економіка розвитку» 
для здобувачів вищої 
освіти другого 
магістерського рівня 
спеціальності 051 



Економіка освітня 
програма 
«Економічна 
аналітика» денної 
форми навчання /— 
Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021 . 
— 7 с.
https://epmg.kname.ed
u.ua/images/РП/РП_
Магистр/РП_ОК1_Ек
ономіка_розвитку
2.Матвєєва Н.М. 
Дистанційний курс з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка розвитку»  
3.Матвєєва Н.М. 
Дистанційний курс з 
навчальної 
дисципліни «HR-
навігатор»   
4. Жовтяк Г. А. , 
Матвєєва 
Н.М.Дистанційний 
курс з навчальної 
дисципліни 
«Ціноутворення та 
політика цін» (для 
студентів освітнього 
рівня бакалавр 
спеціальності 051 – 
Економіка / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова,  
автори. : Г. А. Жовтяк, 
Н. М. Матвєєва. 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021.
П.6
Наукове керівництво  
Славутою О.І. на тему  
«Організаційно-
економічні аспекти 
удосконалення 
функціонування 
сфери водопостачання 
та водовідведення в 
регіонах України» 
диплом  ДК  № 
053363 (від15.10.2019 
р.,), спеціальність 
08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна 
економіка.

П.14
Керівництво 
студенткою ( Письмак 
В. гр. ЕП 2018) на 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
напряму «Економіка 
будівництва», тема 
«Розробка стратегії 
розвитку будівельного 
підприємства в умовах 
кризової економіки»,  
переможець 1 туру 
лист від  04.01.21р. 
№05-02/59
П.19
Член Громадської 
наукової організації 
«Фінансово-
економічна наукова 
рада» з «08» червня 
2021 року, на підставі 
Рішення Правління 



Громадської наукової 
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«Фінансово-
економічна наукова 
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191099 Єсіна 
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Економiка 
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Диплом 

кандидата наук 
ДK 002516, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 
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13 Управління 
міжнародними 
інвестиційним
и проєктами

П.1
1. Єсіна В. О. 
Аналітичне 
забезпечення 
проектної складової в 
контексті інтегральної 
оцінки кадрового 
потенціалу за видами 
економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання / 
Єсіна В. О, Матвєєва 
Н.М., Новіков Д. А. // 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: 
«Економічні науки» 
// № 3 (47), 2 т., 2021. 
– С. 52-66. 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2021-3 
https://www.inter-
nauka.com/uploads/pu
blic/16171010427804.pd
f
2. Yesina V. Theoretical 
and methodological 
principles of financial 
state management 
system development in 
Ukraine / V. Yesina, O. 
Rudachenko, N. Bibik 
// Proceedings of the 13 
th International 
Scientific Conference 
Public Economics and 
Administration 2019. 
Ostrava: VSB – 
Technical University of 
Ostrava, 2019. pp.  343-
351. ISBN 978-80-248-
4356-8. ISSN 1805-
9104. WOS 
000519274800033 
(Web of Science)
3. Єсіна В. О. 
Характеристика 
основних етапів 
оцінки потенціалу 
економічних систем / 
Єсіна В.О, Рудаченко 
О. О., Тараруєв Ю. О. 
// Науковий журнал 
«Вісник Одеського 
національного 
університету. 
Економіка» Том 25 
Випуск 3 (82). - 2020. 
C.23-28.
4. Єсіна В. О. 
Інформаційно-
аналітичні засади 
управління 
бюджетуванням в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах / Єсіна В. О., 
Бібік Н. В., Рудаченко 
О. О.// Бізнес Інформ. 
2020. №9. C. 107–116. 
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2020-9-
107-116 
https://www.business-
inform.net/article/?



year=2020&abstract=2
020_9_0_107_116
5. Yesina V. 
Development of the 
Evaluation 
Methodology of the 
Regional 
Competitiveness Index 
in Ukraine / Yesina V., 
Dymchenko O., 
Tararuiev I. // 
Proceeding of the 12 th 
International Scientific 
Conference / Public 
Economics And 
Administration 2017 / 
Ostrava, Czech 
Republic.- 2017. – p. 
82-89. (Web of Science)
П.8
Член редакційної 
колегії наукового 
видання Науково-
технічний збірник 
«Комунальне 
господарство міст». 
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науки  
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інституційного 
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29.06.2016р.

92508 Пушкар 
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Доцент, 
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1. Improvement of 
Methodological 
Approaches to 



менеджменту 08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
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виданий 
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економіки Determining Directions 
of Ensuring Financial 
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Companies of Ukraine. 
Tetiana A. Pushkar, 
Oleg A. Diegtiar, Olena 
A. Lutsenko, Liudmyla 
A. Polyvana, Hanna A. 
Zhovtyak. STUDIES OF 
APPLIED 
ECONOMICS. 
Volume:39-5, May 2021 
// ISSN: 1133-3197. рр. 
URL:http://ojs.ual.es/o
js/index.php/eea/articl
e/view/4908 (НМБ 
Scopus)
2. Формування моделі 
відкритих інновацій в 
умовах цифрової 
трансформації 
суспільства/ Пушкар 
Т. А., Базецька Г. І., 
Єсіна В. О. // 
Комунальне 
господарство міст. 
2020. № 160. С. 18–24. 
URL: 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5698
3.Техніко-економічне 
обгрунтування 
проєктних рішень / 
Пушкар Т. А./ 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
28. URL: 
https://economyandsoc
iety.in.ua/index.php/jo
urnal/article/view/507 
DOI: 10.32782/2524-
0072/2021-28-33
4. Кадрова політика в 
сучасних умовах / 
Пушкар Т. А., Жовтяк 
Г. А. // Приазовський 
економічний вісник. 
2019. № 1(12). С. 115-
120. URL:  
http://pev.kpu.zp.ua/vy
pusk-12/
5. Оцінка та 
прогнозування 
розвитку регіональних 
ринків вантажних 
автотранспортних 
перевезень / Пушкар 
Т. А., Козіна К. Г. // 
Інфраструктура 
ринку. 2019. Вип. 30. 
С. 320-328. URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/2019.
П. 11
Наукове 
консультування у 
сфері економіки 
будівництва, 
ефективності 
фінансово-
господарської 
діяльності на 
підприємстві АТ 
«Житлобуд-1», договір 
121-10-16 від 11.11.2016 
року, термін дії до 11 
листопада 2021 року.
П.19
Член Громадської 
наукової організації з 



20 травня 2021 р. 
«Фінансово-
економічна наукова 
рада» (довідка № 1525 
від «20» травня 2021 
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309913 Бервено 
Оксана 
Володимирів
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Професор, 
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Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
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20 Інституціональ
на економіка 
та соціальне 
проектування

П.1.
1. Бервено О. В. 
Соціальна 
згуртованість 
суспільства як фактор 
підвищення якості 
життя в умовах 
четвертої промислової 
революції / О. В. 
Бервено, С. В. 
Тютюнникова // 
Економічна теорія та 
право. - 2019. - № 4 
(39). - С. 46-64. 
2. Бервено О.В., 
Броницький О.М. 
Зайнятість в структурі 
якості життя 
населення. Проблеми 
системного підходу в 
економіці. - 2020. - № 
2 (76). - С. 24-36. 
3. Бервено О. В. 
Особливості фахової 
підготовки майбутніх 
економістів-
міжнародників / О. В. 
Бервено, Г. В. Стадник 
// Комунальне 
господарство міст. - 
2020. - Випуск 158. - С. 
64-71. 
4. Бервено О. В. 
Актуальні напрями 
політики сприяння 
зайнятості населення 
в умовах цифровізації 
економіки / О. В. 
Бервено, Л. С. 
Юрченко // Проблеми 
економіки. - 2020. - № 
4. - С. 351-356. 
5. Berveno O. V. 
Human Capital 
Institute: Features of 
Reproduction Under 
Digital Conversion of 
the Economics / O. V. 
Berveno, S. V. 
Tiutiunnykovа, V. G. 
Yaremenko, O. L. 
Yaremenko // 
International Journal of 
Psychosocial 
Rehabilitation. - 2020. - 
Vol. 24. - Issue 06. - P. 
9556-9575. (Scopus)
П.3
Бервено О. В. 
Міжнародні стратегії 
економічного 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН-17. Збирати, 
аналізувати та 
обробляти 
технологічну, 
господарську, 
економічну 
інформацію щодо 
діяльності 
підприємств 
міського 
господарства на 
різних рівнях 
функціонування

Технологія і 
організація 
аналітичної діяльності 
в економіці

Словесний, практичний, 
наочний, конспектування 
лекцій, самостійна робота, 
дискусійний 

Практична перевірка умінь і 
навичок, контроль 
розв’язання проблемних 
ситуацій, поточне і 
підсумкове тестування, 
опитування, усне і письмове 
експрес-опитування, 
екзамен за 
екзаменаційними білетами

Курсова робота 
«Аналіз даних в 
економіці»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький 

Поточний контроль, 
підсумковий контроль, 
публічний захист

Переддипломна 
практика

Практичні, пошукові, 
дослідницький, метод  
створення проблемних 
ситуацій, пояснювально-
ілюстративні 

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік



Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-
ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний  

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

ПРН-
16.Розробляти 
ефективні 
управлінські 
рішення щодо 
розвитку 
підприємств 
міського 
господарства

Курсова робота 
«Аналітика персонал-
технології»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 

Представлення і 
оформлення розділу 
курсової роботи, розробка 
заявки під відкриту 
вакансію, впровадження 
обраної персонал-технології, 
публічний захист

Поведінкова 
економіка

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
диференційований залік

Економічний 
консалтинг

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
екзамен

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-
ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний  

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

ПРН-15. 
Організовувати 
розробку та 
реалізацію 
соціально-
економічних 
проектів із 
врахуванням 
інформаційного, 
методичного, 
матеріального, 
фінансового та 
кадрового 
забезпечення.

Управління 
міжнародними 
інвестиційними 
проєктами

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування,  тестування, 
практична перевірка, 
екзаменаційне завдання

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-
ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний  

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

ПРН-14. 
Розробляти 
сценарії і стратегії 
розвитку 
соціально-
економічних 
систем.

Економіка розвитку Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
диференційований залік

Технологія і 
організація 
аналітичної діяльності 
в економіці

Словесний, практичний, 
наочний, конспектування 
лекцій, самостійна робота, 
дискусійний 

Практична перевірка умінь і 
навичок, контроль 
розв’язання проблемних 
ситуацій, поточне і 
підсумкове тестування, 
опитування, усне і письмове 
експрес-опитування, 
екзамен за 
екзаменаційними білетами

Відкриті інновації та 
цифрова 
трансформація 
економіки

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
розв’язання задач, 
конспектування лекцій, 
самостійна робота, 
виконання вправ для 
самостійного розв’язання, 
метод створення 
проблемних ситуацій, 
виконання індивідуальних 
завдань. 

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок; - 
письмовий контроль (есе, 
реферати, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE, розв'язання 
проблемних ситуаційних 
завдань, прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем, 
диференційований залік

ПРН-13. Оцінювати 
можливі ризики, 
соціально-
економічні наслідки 
управлінських 

Управління 
міжнародними 
інвестиційними 
проєктами

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування,  тестування, 
практична перевірка, 
екзаменаційне завдання



рішень. Економічний 
консалтинг

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
екзамен

ПРН-12. 
Обґрунтовувати 
управлінські 
рішення щодо 
ефективного 
розвитку суб’єктів 
господарювання, 
враховуючи цілі, 
ресурси, обмеження 
та ризики

Економічний 
консалтинг

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
екзамен

Інституціональна 
економіка та 
соціальне 
проектування

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, Аудиторні та 
дистанційні.
Наукові огляди. Розв’язання 
проблемних ситуацій. 
Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань 

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання проблемних 
ситуацій. Поточне і 
підсумкове тестування.
Презентація аналітичних
робіт. Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та розгорнуту 
відповідь

ПРН-11. Визначати 
та критично 
оцінювати стан 
та тенденції 
соціально-
економічного 
розвитку, 
формувати та 
аналізувати моделі 
економічних 
систем та процесів

Технологія і 
організація 
аналітичної діяльності 
в економіці

Словесний, практичний, 
наочний, конспектування 
лекцій, самостійна робота, 
дискусійний 

Практична перевірка умінь і 
навичок, контроль 
розв’язання проблемних 
ситуацій, поточне і 
підсумкове тестування, 
опитування, усне і письмове 
експрес-опитування, 
екзамен за 
екзаменаційними білетами

Економіка розвитку Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
диференційований залік

Поведінкова 
економіка

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
диференційований залік

Курсова робота 
«Аналіз даних в 
економіці»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький

Поточний контроль, 
підсумковий контроль, 
публічний захист

ПРН-10. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення у 
соціально-
економічних 
дослідженнях та в 
управлінні 
соціально- 
економічними 
системами.

Відкриті інновації та 
цифрова 
трансформація 
економіки

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
розв’язання задач, 
конспектування лекцій, 
самостійна робота, 
виконання вправ для 
самостійного розв’язання, 
метод створення 
проблемних ситуацій, 
виконання індивідуальних 
завдань. 

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок; - 
письмовий контроль (есе, 
реферати, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE, розв'язання 
проблемних ситуаційних 
завдань, прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем, 
диференційований залік

Курсова робота 
«Аналітика персонал-
технології»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод 

Представлення і 
оформлення розділу 
курсової роботи, розробка 
заявки під відкриту 
вакансію, впровадження 
обраної персонал-технології, 
публічний захист

ПРН- 9. Приймати 
ефективні рішення 
за невизначених 
умов і вимог, що 
потребують 
застосування 
нових підходів, 
методів та 
інструментарію 
соціально-
економічних 
досліджень.

Економічний 
консалтинг

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
екзамен

Поведінкова 
економіка

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний 

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
диференційований залік



ПРН-6. Оцінювати 
результати 
власної роботи, 
демонструвати 
лідерські навички 
та уміння 
управляти 
персоналом і 
працювати в 
команді.

Управління 
міжнародними 
інвестиційними 
проєктами

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Усне опитування, письмове 
опитування,  тестування, 
практична перевірка, 
екзаменаційне завдання

ПРН-7. Обирати 
ефективні методи 
управління 
економічною 
діяльністю, 
обґрунтовувати 
пропоновані 
рішення на основі 
релевантних даних 
та наукових і 
прикладних 
досліджень.

Курсова робота 
«Аналіз даних в 
економіці»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький

Поточний контроль, 
підсумковий контроль, 
публічний захист

Економічна 
статистика та 
демографія

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Практична перевірка умінь і 
навичок, контроль 
розв’язання проблемних 
ситуацій, поточне і 
підсумкове тестування, 
опитування (усне, 
письмове), 
диференційований залік за 
заліковими завданнями

ПРН-5. 
Дотримуватися 
принципів 
академічної 
доброчесності.

Відкриті інновації та 
цифрова 
трансформація 
економіки

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
розв’язання задач, 
конспектування лекцій, 
самостійна робота, 
виконання вправ для 
самостійного розв’язання, 
метод створення 
проблемних ситуацій, 
виконання індивідуальних 
завдань.

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок; - 
письмовий контроль (есе, 
реферати, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE, розв'язання 
проблемних ситуаційних 
завдань, прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем, 
диференційований залік

Переддипломна 
практика

Практичні, пошукові, 
дослідницький, метод  
створення проблемних 
ситуацій, пояснювально-
ілюстративні 

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-
ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний  

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

ПРН-4. Розробляти 
соціально-
економічні проекти 
та систему 
комплексних дій 
щодо їх реалізації з 
урахуванням їх 
цілей, очікуваних 
соціально-
економічних 
наслідків, ризиків, 
законодавчих, 
ресурсних та інших 
обмежень.

Управління 
міжнародними 
інвестиційними 
проєктами

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Усне опитування, письмове 
опитування,  тестування, 
практична перевірка, 
екзаменаційне завдання

Інституціональна 
економіка та 
соціальне 
проектування

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, Аудиторні та 
дистанційні.
Наукові огляди. Розв’язання 
проблемних ситуацій. 
Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання проблемних 
ситуацій. Поточне і 
підсумкове тестування.
Презентація аналітичних
робіт. Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та розгорнуту 
відповідь

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-
ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний  

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

ПРН-3. Вільно 
спілкуватися з 
професійних та 

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 



наукових питань 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово.

ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний 

поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

Переддипломна 
практика

Практичні, пошукові, 
дослідницький, метод  
створення проблемних 
ситуацій, пояснювально-
ілюстративні 

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік

ПРН-2. 
Розробляти, 
обґрунтовувати і 
приймати 
ефективні рішення 
з питань розвитку 
соціально-
економічних 
систем та 
управління 
суб’єктами 
економічної 
діяльності.

Курсова робота 
«Аналітика персонал-
технології»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод

Представлення і 
оформлення розділу 
курсової роботи, розробка 
заявки під відкриту 
вакансію, впровадження 
обраної персонал-технології, 
публічний захист

Поведінкова 
економіка

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
диференційований залік

ПРН-1. 
Формулювати, 
аналізувати та 
синтезувати 
рішення науково-
практичних 
проблем

Відкриті інновації та 
цифрова 
трансформація 
економіки

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
розв’язання задач, 
конспектування лекцій, 
самостійна робота, 
виконання вправ для 
самостійного розв’язання, 
метод створення 
проблемних ситуацій, 
виконання індивідуальних 
завдань.

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок;  
письмовий контроль (есе, 
реферати, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE, розв'язання 
проблемних ситуаційних 
завдань, прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем, 
диференційований залік

Економіка розвитку Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Усне опитування, письмове 
опитування, тестування, 
практична перевірка, 
диференційований залік

Інституціональна 
економіка та 
соціальне 
проектування

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні,
Аудиторні та дистанційні.
Наукові огляди. Розв’язання 
проблемних ситуацій. 
Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання проблемних 
ситуацій. Поточне і 
підсумкове тестування.
Презентація аналітичних
робіт. Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та розгорнуту 
відповідь

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-
ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний  

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

ПРН-8. Збирати, 
обробляти та 
аналізувати 
статистичні дані, 
науково-
аналітичні 
матеріали, 
необхідні для 
вирішення 
комплексних 
економічних 
завдань

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий, 
практичний, наочний, 
пояснювально-
ілюстративний, метод 
створення проблемних 
ситуацій, дискусійний  

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування доповідей, 
публічний захист

Технологія і 
організація 
аналітичної діяльності 
в економіці

Словесний, практичний, 
наочний, конспектування 
лекцій, самостійна робота, 
дискусійний

Практична перевірка умінь і 
навичок, контроль 
розв’язання проблемних 
ситуацій, поточне і 
підсумкове тестування, 
опитування, усне і письмове 
експрес-опитування, 
екзамен за 
екзаменаційними білетами



Курсова робота 
«Аналітика персонал-
технології»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод

Представлення і 
оформлення розділу 
курсової роботи, розробка 
заявки під відкриту 
вакансію, впровадження 
обраної персонал-технології, 
, публічний захист

Курсова робота 
«Аналіз даних в 
економіці»

Частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький

Поточний контроль, 
підсумковий контроль, 
публічний захист

Економічна 
статистика та 
демографія

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

Практична перевірка умінь і 
навичок, контроль 
розв’язання проблемних 
ситуацій, поточне і 
підсумкове тестування, 
опитування (усне, 
письмове), 
диференційований залік за 
заліковими завданнями

Переддипломна 
практика

Практичні, пошукові, 
дослідницький, метод  
створення проблемних 
ситуацій, пояснювально-
ілюстративні 

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік

 


