
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

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

Освітня програма 39708 Міжнародна економіка

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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https://naqa.gov.ua/


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 39708

Назва ОП Міжнародна економіка

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 економічної теорії та міжнародної економіки

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

Кафедра економіки, кафедра іноземних мов, кафедра правого 
забезпечення господарської діяльності

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 309913

ПІБ гаранта ОП Бервено Оксана Володимирівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Oksana.Berveno@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-283-06-87

Додатковий телефон гаранта ОП +38(095)-787-26-09
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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 
 
Потреба у фахівцях в галузі міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин в умовах набирання 
обертів глобалізаційних тенденцій постійно зростає, що набуває особливої актуальності для мегаполісів – центрів 
ділової активності та міжнародного співробітництва. Тому для регіонального ринку праці характерною є ситуація 
переважання попиту над пропозицією фахівців даного напряму. Враховуючи існуючу потребу, в 2019-2020 
навчальному році кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки, яка здійснює підготовку фахівців з 
міжнародної економіки на бакалаврському рівні (освітню діяльність з підготовки бакалаврів за ОП «Міжнародна 
економіка» було започатковано кафедрою у 2018 році), було ініційовано розробку ОП для підготовки магістрів. При 
розробці ОП науковцями університету із залученням наукової спільноти та фахівців-практиків Харківщини було 
застосовано інноваційні практики та враховано передовий вітчизняний досвід та досвід інших країн. Відповідно до 
ОП було складено НП. У 2020 році почалася реалізація програми. Набутий досвід реалізації ОП, залучення до 
оцінки ОП здобувачів освіти, фахівців та роботодавців, призвели до необхідності змін ОП, тому в 2021 році було 
затверджено нову редакцію ОП.
Для розробки ОП з провідних фахівців кафедри була сформована група забезпечення, яка працювала в тісній 
взаємодії з науковою спільнотою (представники інших кафедр та ЗВО) та фахівцями-практиками. На етапі 
розроблення програми проводився й моніторинг запитів потенційних здобувачів, що виявили значну зацікавленість 
в навчанні на ОП «Міжнародна економіка». 
ОП було розроблено на основі Стандарту вищої освіти з підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого 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)з урахуванням новітніх досягнень та тенденцій в економічній науці. 
 
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 15 12 3 0 0

2 курс 2020 - 2021 9 2 7 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
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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 0 1087

 
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 opp_mag_2020.pdf Dn+Ybt06VT4DMyCvPA3q4G8hi+Twl7bLSV4hUdgUyRE
=

Освітня програма opp_mag_2021.pdf y5c8PB8CKRCX2WHmwwZGO3kIAHyswb+jF6e5IdiBKP
Q=

Навчальний план за ОП navchalnyi_plan_mag_2020.pdf 5mcOcghMYgUHhsRvXYPjSFwybuBLtGp8B7+X1E97j7I
=

Навчальний план за ОП navchalnyi_plan_mag_2021.pdf 53hkWN3WbFYeLyMax+88W6BrQjA6noIApT3rhzHEgX
Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recension_2021_khoda.pdf ki9QQlmd5VHjD9/oon4v6FW6RKDmg06lvq+Xtu7bN+M
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recension_2021_ukrainski_enerhety
chni_mashyny.pdf

ZCOqYAU3WJVDLt4iSCRCD6ezZw5K3qMU+WrNZmOj
Gok=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recension_2020_UPEC.pdf 9uFV3qkL92kugHEgFRhSR+tInfJBOctnwlU+ag8TJo4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recension_2020_TURBOATOM.pdf zhsBzY+r1RUnzbbUymxwDSOwapK7SVyB32LdtkZTWe4
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Головною метою ОП визначена підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародної економіки та 
міжнародних економічних відносин для потреб національного та регіонального розвитку й міського господарства, у 
тому числі органів місцевої влади, діяльність яких пов’язана з розвитком міжнародного співробітництва, здатних 
розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні аналітичні дослідження в сфері 
світогосподарського розвитку та міжнародної економічної діяльності. Університет є профільним закладом вищої 
освіти з питань розвитку територій та співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування, 
об’єднаними територіальними громадами, асоціацією міст України. У відповідності до унікальності профілю 
Університету в академічному середовищі ОП орієнтована на поєднання у підготовці фахівців загальносвітових 
тенденцій та регіональних особливостей через адаптацію до потреб регіонального розвитку й міського господарства, 
в тому числі забезпечення потреб міських органів влади у фахівцях, здатних сприяти розвитку міжнародного 
співробітництва та ефективній інтеграції регіональних бізнес-структур у світовий економічний простір.

 

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, що безпосередньо декларується 
метою ОП щодо підготовки фахівців для органів місцевої влади, спроможних активно розвивати міжнародне 
співробітництво.
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, активне залучення до розвитку регіонального соціуму та  сприяння 
становленню конкурентоспроможності економіки міського господарства та регіону. ОП розроблена відповідно до 
місії та стратегії університету та сприяє досягненню стратегічних цілей університету через досягнення студентами 
Університету високих особистих стандартів.
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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 ОП 
«Міжнародна економіка» (студенти 3 курсу) та інших спеціальностей Університету та інших ЗВО через інформаційні 
ресурси кафедри у соціальних мережах. Зацікавлені потенційні абітурієнти були запрошені до обговорення ОП, до їх 
відома було доведено цілі ОП та особливості реалізації ОП, перспективи працевлаштування, можливості для 
індивідуалізації траєкторії навчання (вибіркові дисципліни, можливості академічної мобільності). Під час 
обговорення ОП потенційні здобувачі висловлювали свої пропозиції, які були враховані при формуванні освітніх 
компонентів. При складанні ОП пропозиції здобувачів були враховані при формуванні обов’язкових компонент – 
ОК9 «Господарсько-фінансовий аналіз суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності», ОК10 Курсова робота 
«Проблеми та перспективи міжнародного економічного розвитку» та вибіркових компонент (за ОП 2020 року).
При перегляді ОП було проведено опитування студентів, за результатами котрого було внесено зміни у деякі освітні 
компоненти з урахуванням думки студентів, що навчаються на ОП, зокрема в ОП 2021 року було впроваджено за 
проханням студентів ОК6 Професійна іноземна мова, розширено змістовне наповнення ОК8, ОК9, ОК10, розширено 
перелік вибіркових дисциплін (за ОП 2021 року).
Перший випуск за ОП буде в 2021 році. В подальшому випускники будуть більш активно залучатись до обговорення 
та вдосконалення ОП.

- роботодавці

В процесі роботи над ОП проводилися зустрічі з потенційними роботодавцями та представниками відділів 
(напрямів) зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону. Активну участь у обговорені ОП взяли 
представники ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», ТОВ «ХДКБА «Хімавтоматика», ТОВ «ТБ»ОМІС» та ін. 
Потенційні роботодавці брали участь в обговорені основних завдань, окремих освітніх компонентів та програмних 
результатів навчання, надавали поради, щодо практичного наповнення змісту окремих освітніх компонент. Так, 
завдяки участі стейкхолдерів було визначено ОК6, ОК8, сформульовані ПРН17, ПРН20 (за ОП 2020 року).
При перегляді ОП було проведено повторне обговорення зі стейкхолдерами. Більшість змін в освітній програмі 
продиктовано необхідністю врахування вимог сучасного ринку праці та особливостей зовнішньоекономічної 
діяльності. Так, завдяки участі стейкхолдерів було збагачено змістовне наповнення ОК7, ОК9, сформульовані 
ПРН16, ПРН17 (за ОП 2021 року).

- академічна спільнота

Крім викладачів кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, яка є відповідальною за впровадження ОП, 
активну участь в обговоренні та формуванні ОП взяли кафедра економіки та представники групи забезпечення 
спеціальності Університету, з якими було уніфіковано обов’язкові освітні компоненти ОК1-ОК5. Проблеми 
забезпечення якості освітньої підготовки за ОП неодноразово розглядалися на методсемінарах кафедри, у тому 
числі із залученням представників інших кафедр. https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/about/documents?
showall=&start=2. Активну участь у обговорені ОП взяли представники наукових кіл інших ЗВО Харківщини: д.е.н., 
проф. Колупаєва І.В. (ХНУРЕ), д.е.н., проф. Тютюнникова С.В. (ХНУ імені В.Н. Каразіна), к.е.н., доц. Коровіна Н.В. 
(ХНУ імені В.Н. Каразіна), д.е.н., проф. Ліпов В.В. (Інститут економіки та прогнозування НАНУ) тощо. Координації 
зусиль з наукової спільнотою в забезпеченні якості освітніх послуг виявилася особливо корисною при формуванні 
змісту переддипломної практики та тематики кваліфікаційних робіт.

- інші стейкхолдери

Результати та перспективи розвитку освітньої програми неодноразово обговорювалися на зустрічах зі 
стейкхолдерами, на науково-практичних конференціях та семінарах, в науковій періодиці. Активна участь 
викладачів кафедри у Всеукраїнській асоціації економістів-міжнародників є одним з важливих факторів обміну 
науково-педагогічним досвідом та змістовного збагачення окремих освітніх компонентів.
Завдяки постійному контакту із зацікавленими сторонами в оновленому варіанті ОП було враховано сучасні вимоги 
здобувачів вищої освіти та роботодавців, останні наукові здобутки, що дозволило спрямувати ОП на здобуття 
випускниками як визначених стандартом, так й унікальних прикладних компетентностей та відповідних 
програмних результатів, зокрема: сприяння та керування процесами економічної інтеграції та міжнародного 
співробітництва як на рівні окремих бізнес-структур, так й на рівні місцевих органів влади та місцевого 
самоврядування; розробка міжнародних проектів та стратегій (зокрема інтеграційних) розвитку господарюючих 
суб’єктів та окремих територій національного господарства у глобальному середовищі.
Цілі та програмні результати ОП скоординовані з потребою у практикорієнтованій підготовці фахівців з широким 
використанням сучасних інтерактивних методів викладання (ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК11).

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

При формуванні цілей та програмних результатів навчання було враховано актуальні тенденції ринку праці та 
специфіку сучасної економічної освіти: володіння новітніми технологіями, креативність мислення. Аналіз сучасних 
тенденцій ринку праці показав зростаючу потребу в фахівцях із знанням міжнародної економіки та високим рівнем 
володінням іноземними мовами, що актуалізувало необхідність посилення окремих результатів навчання. Зокрема 
зростаючу потребу у фахівцях із знанням специфіки функціонування господарюючих суб’єктів в умовах відкритої 
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економіки та на міжнародних ринках формують програмні результати навчання (ПРН16, ПРН17), запропоновані 
розробниками ОП. Розвиток крос культурних компетентностей здобувачів визначається посиленням професійної 
складової в навчанні іноземній мові (ОК6), а також вибірковими освітніми компонентами (зокрема із каталогу 
курсів університету).

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

Регіональний контекст має вагоме значення для подальшого працевлаштування випускників програми, тому значну 
увагу в ОП приділяється саме тим програмним результатам, що в подальшому мають позитивно впливати на кар’єру 
здобувачів. За для цього дуже корисним є досвід регіональних стейкхолдерів, що прийняли участь в обговорені ОП. 
Врахування регіональної специфіки дозволило сформувати додаткові програмні результати навчання ПРН16, 
ПРН17, змістовно збагатити ОК8, ОК9, ОК10, що в сукупності сприятиме ефективному працевлаштуванню як в 
комерційних структурах, що характеризуються динамізмом зовнішньоекономічної діяльності, так й в місцевих 
органах влади, які спеціалізуються на розвитку міжнародного співробітництва.
При формуванні цілей та програмних результатів навчання контекст галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
було враховано шляхом координації фахових та загальних компетентностей, соціальних навичок (ОК3), посилення 
соціальної складової окремих освітніх компонентів (розширена тематика курсових робіт (ОК7, ОК10) та 
кваліфікаційних робіт (ОК12)) тощо.

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

В процесі розробки ОП було проаналізовано і враховано досвід аналогічних вітчизняних програм – Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (змістовне наповнення ОК10, деяких вибіркових компонент), 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (впровадження ВК5), Київського 
національного університету імені Т.Г. Шевченка (впровадження ОК8), які мають багаторічний досвід підготовки 
магістрів з міжнародної економіки. Такий досвід був дуже корисним при формуванні освітніх компонент програми 
та їх логічної послідовності, у визначення результатів навчання тощо. Корисні поради науковців стали основою 
подальшого удосконалення ОП. 
Міжнародний досвід підготовки фахівців подібної спеціалізації також знайшов своє відображення при формуванні 
цілей та програмних результатів навчання через активну участь викладачів кафедри в міжнародних проектах, 
зарубіжних стажуваннях, участі у міжнародних конференціях та семінарах, які були присвячені обговоренню 
перспектив розвитку спеціальності та освітньої програми. Вищезазначений аналіз дозволів не тільки врахувати 
кращі освітні практики при формуванні цілей та програмних результатів ОП, але й виокремити її особливості, 
спрямовані на регіональну специфіку й потреби ринку праці. 

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 «Міжнародна економіка» досягаються шляхом 
викладання комплексу обов’язкових фахових дисциплін (ОК1-ОК12). Відповідно до заповненої таблиці 3 додатку 
вказано, що передбачені ОП освітні компоненти відповідають очікуваним результатам навчання, передбачених 
стандартом вищої освіти. Отриманню здобувачами вищої освіти відповідних результатів навчання сприяє 
спрямованість на досягнення кожного з них декількох освітніх компонентів. 
В ОП немає розбіжності у формульовані запропонованих стандартом результатів навчання. Додатковий перелік 
програмних результатів навчання спрямований на формування унікальності програми. 

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.

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

24

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

Зміст ОП має логічну та чітко визначену структуру і повністю відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для другого (магістерського) рівня, 
що регламентується Стандартом вищої освіти України (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/051-ekonomika-M.pdf). Освітні компоненти (ОК), що включені до складу 
ОП, відповідають об’єкту вивчення й охоплюють: сучасні економічні процеси і явища; наукові методи аналізу; 
організаційні форми міжнародного економічного співробітництва; інструментарій формування міжнародної та 
національної економічної політики, зовнішньоекономічної діяльності. ОК становлять логічну взаємопов’язану 
систему, утворюють єдність та разом в своїй сукупності забезпечують досягнення заявленої мети та програмних 
результатів навчання. ОК реалізуються через формування й розвиток як загальних, так професійних 
компетентностей, які сприяють як  соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, так й розширенню 
його кар’єрних можливостей. Підготовка здобувачів здійснюється шляхом надання глибоких теоретичних та 
методичних знань предметної області, практичних умінь і навичок, розвитку креативного мислення. Формування 
загальних компетентностей, соціальних навичок (soft skills) й фахових компетентностей забезпечують обов’язкові 
ОК: 
«Економіка розвитку», «Економічна статистика та демографія», «Глобальна макроекономіка та 
зовнішньоекономічна політика держави» спрямовані на формування навичок розв’язання комплексних 
економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки;
«Інституціональна економіка та соціальне проектування», «Відкриті інновації та цифрова трансформація 
економіки» спрямовані на формування комплексу знань та навичок застосування теорій, концепцій інституційної 
економіки та напрямків трансформаційних змін.
«Управління міжнародними інвестиційними проектами», «Кредитно-розрахункові інструменти міжнародного 
бізнесу та міжнародні державні інвестиції» (за ОП 2020 року «Кредитно-розрахункові інструменти міжнародного 
бізнесу») спрямовані розв’язання професійних задач в сфері економіки з урахуванням ресурсних обмежень, та 
обґрунтуванні ефективних управлінських рішень.
Курсові роботи «Проблеми та перспективи міжнародного економічного розвитку та міжнародного 
співробітництва», «Глобальна макроекономіка та зовнішньоекономічна політика держави» спрямовані на 
оволодіння практичними навичками розв’язання ситуаційних та проблемних завдань. 
«Професійна іноземна мова» спрямована на вільне володіння англійською мовою в сфері професійної діяльності.  
Специфічною особливістю ОП є послідовно-паралельне формування соціальних навичок в усіх ОК.
Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми, 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 здобувача. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не 
менше 25 % від загального обсягу підготовки (фактично для ОП – 24 кредити ЄКТС, або 26,7%).  
Для другого (магістерського) рівня, вільний вибір студента формується з таких складових: 
1) переліку дисциплін з Каталогу курсів Університету які забезпечують загальні або професійні компетентності; 
2) переліку та/або блоку дисциплін які забезпечують фахові компетентності. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки:  
- участі у програмах академічної мобільності;  
- диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів (участь у конкурсах, конференціях, 
олімпіадах тощо), індивідуального навчання, відповідно до яких, наприклад, студентам пропонується 
індивідуальний вибір тем курсових, кваліфікованих робіт.  
За ОП здобувач вищої освіти обирає чотири дисциплін з запропонованого переліку, які забезпечують професійні 
компетентності та одну дисципліну з каталогу курсів університету. 

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

Можливість реалізації права здобувачів на вибір навчальних дисциплін визначена Законом України «Про вищу 
освіту», ст. 62 та конкретизована чинною нормативною базою, яка сформована в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова: 
Положенням про організацію освітнього процесу (http://surl.li/kqjz), Положенням про академічну мобільність 
студентів (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf), Порядком 
вільного вибору навчальних дисциплін (https://www.kname.edu.ua/index.php/4823 -увага-розпочато-процес-
вільного-вибору-студентами-дисциплін-на-2021-2022-навчальний-рік-2), щорічними наказами, зокрема, Наказом 
про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 н.р. 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/256-01_08.09.2020_Наказ_про_вибор.pdf, 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/374-01.pdf). В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова до 
дисциплін вільного вибору можуть бути віднесені дисципліни професійної спеціалізації в межах спеціальності, за 
якою здобувається вища освіта, та дисципліни із загального каталогу курсів університету. Студентам надається 
перелік вибіркових навчальних дисциплін 
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(https://ekt.kname.edu.ua/images/Other/Vilnyi_vybir_dystsyplin_magister.pdf) для вивчення у навчальному році і 
пропонується визначити пріоритетність їх вивчення. Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого 
голосування на Web-порталі Університету в особистому кабінеті здобувача. На головному сайті університету 
розташовується  оголошення про вільний вибір студентів (http://surl.li/nare), яке включає термін проведення 
вільного вибору, перелік груп, які беруть участь у виборі, контактні телефони та активні посилання. 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 (https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2150); 
- на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання – 
https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/opp/opp-magister);
- шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема 
організацій зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін.
Вивчення вибіркових навчальних дисциплін починається з 2-го семестру 1-го року навчання.

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

Основними засобами забезпечення практичної підготовки здобувачів за ОП є практичні заняття, виконання 
практичних завдань на заняттях та під час самостійної роботи, курсові роботи та переддипломна практика. Загальні 
засади проведення практики визначаються у відповідному Положенні про проведення практики студентів 
(https://cutt.ly/UEpNPqQ), цілі, завдання та очікувані результати практики магістрантів за ОП «Міжнародна 
економіка» – у відповідній робочій програмі, яка розроблена з врахуванням рекомендацій стейкхолдерів. Зміст 
завдань практики підпорядковується особистим інтересам здобувачів щодо фахової підготовки та залежить від 
конкретної бази практики (https://ekt.kname.edu.ua/images/Other/Praktyka_tablytsia.pdf) і теми випускної роботи. 
Навчальним планом ОП передбачено проходження здобувачами переддипломної практики у 3 семестрі на 
підприємствах та установах (обсяг – 9 кредитів ЄКТС). Проходження переддипломної практики здійснюється на 
підприємствах з зовнішньоекономічною діяльністю, із якими укладено угоду про співпрацю. Здобувачам надається 
можливість здійснювати вибір бази проходження практики. Рівень задоволеності здобувачів практичною 
підготовкою по результатам проходження практики буде визначатися опитуванням в системі ТEAMS Microsoft. 

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

В ОП освітні компоненти (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10) забезпечують інтегроване набуття здобувачами 
соціальних навичок (soft skills). ОП та програми її навчальних дисциплін спрямовані на формування та розвиток у 
здобувачів вищої освіти наступних soft skills: діяти на основі етичних міркувань, мотивувати людей до досягнення 
спільної мети, демонструвати здатність до абстрактного мислення, креативність, вміти працювати в команді тощо. 
Окремі soft skills формуються завдяки використанню таких форм навчання як групова та індивідуальна, які 
передбачають активну взаємодію між здобувачами, вимагають самоорганізації. Формуванню soft skills сприяють 
заходи, що організовуються кафедрою, зокрема: проведення конференцій, організація зустрічей з провідними 
викладачами інших ЗВО та фахівців різних підприємств (https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/154-20210527, 
https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/156-20210703, https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/132-20210208), 
залучення здобувачів до виконання завдань по НДР. В Університеті активно реалізовуються різні громадські та 
соціальні проекти. 

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)?

Відповідно до чинного Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 
(http://surl.li/kqjz) навчальне навантаження здобувача вищої освіти визначається обсягом за ОП – 90 кредитів 
ЄКТС. Навчання за ОП розподілено рівномірно на три семестри, для заочної форми на чотири семестри. Обсяг 
самостійної роботи становить в межах 40-70% від загального обсягу дисципліни (http://surl.li/nare). Зміст 
самостійної роботи в межах окремої дисципліни визначається робочою програмою навчальної дисципліни. У 
структурі аудиторного навантаження понад однієї третини часу відведено на аудиторні заняття. Для співвіднесення 
обсягу освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти завідувачем та викладачами 
кафедри здійснюється аналіз навантаження здобувача, шляхом опитування студентів (http://surl.li/ahayc).

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

Наразі в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. 
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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://www.kname.edu.ua/images/Files/VSTUP/2021/PPdodatki_05_02.pdf

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). Програма фахових випробувань розробляється групою забезпечення спеціальності, затверджується у 
встановленому порядку та розміщується на сайті Університету. Програма містить перелік тем для проведення 
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, Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників, для учасників програм академічної мобільності. Положення розміщені на 
офіційному сайті університету на сторінці «Нормативна база» (http://surl.li/nare). Здобувачі вищої освіти, які беруть 
участь у програмах академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають вивчати в закордонних 
навчальних закладах та погоджують їх і програму академічної мобільності з гарантом освітньої програми, 
завідувачем кафедри та директором ННІЕіМ. Після завершення програми академічної мобільності здобувач вищої 
освіти подає в деканат академічну довідку від приймаючого ЗВО, яка відображає його навчальні здобутки і є 
підставою для академічного визнання результатів навчання за кордоном. Переведення здобувачів вищої освіти з 
одного закладу вищої освіти до іншого здійснюється за погодженням керівників обох ЗВО. Умовою переведення 
може бути попереднє складання або включення до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти 
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)?

В рамках існування даної 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?

Питання регулюються Порядком визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
(http://surl.li/kqkl). Безпосередньо на ОП прецедентів застосування даного Порядку не було.

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

На даній ОП практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не було.

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

Викладання та навчання за кожним освітнім компонентом включає такі форми навчання, як лекційні і практичні 
заняття, самостійне навчання, індивідуальні завдання, контрольні заходи (тестування), переддипломна практика, 
підготовка і захист кваліфікаційної роботи. Усе це регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
в ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Положенням про організацію самостійної роботи (http://surl.li/nare). Під час 
проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам навчання, активно використовують 
мультимедійні засоби та програмне забезпечення. Кожна дисципліна ОП забезпечена дистанційним курсом на 
університетській платформі Moodle. Методи, що сприяють розв’язанню проблемних ситуацій та розвитку 
креативного мислення, використано у викладанні дисциплін «Інституціональна економіка та соціальне 
проектування», «Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки», «Економіка розвитку»), виконанні 
курсових робіт («Глобальна макроекономіка та зовнішньоекономічна політика держави», «Проблеми та 
перспективи міжнародного економічного розвитку та міжнародного співробітництва») і кваліфікаційної роботи. 
Досягненню заявлених ПРН сприяють виконання індивідуальних завдань, презентація доповідей і результатів 
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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 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентроване навчання у процесі реалізації ОП здійснюється за рахунок: 
– вибору форми навчання (денна, заочна); 
– залучення здобувачів до формування та оновлення ОП; 
– вибору здобувачами навчальних дисциплін відповідно до специфіки дослідження;
- відповідністю методів і форм навчання принципам академічної свободи для всіх учасників навчального процесу; 
– наявності дистанційних курсів на платформі Moodle Університету; 
– вільного доступу до інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних, програмного забезпечення. 
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання оцінюється по кожній дисципліні 
результатах опитування і обговорюється на засіданнях кафедри.
Фактів негативного зворотного зв’язку щодо методів навчання і викладання за даною ОП не було 
(http://surl.li/ahayc).

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

ОП забезпечує принципи академічної свободи студентів, а саме: свободи отримання знань відповідно до їх потреб та 
інтелектуальних запитів; свободи ставити будь-які питання, прагнути до істини, в тому числі з приводу 
суперечливих і непопулярних поглядів; свободи вибору освітнього компоненту в межах вибіркової частини; 
формування індивідуальної траєкторії навчання, в т.ч. через програми академічної мобільності; наявністю 
індивідуальних консультацій за кожним освітнім компонентом; можливістю широкого вибору тем (у тому числі 
винесення власних пропозицій) наукових досліджень. Студенти можуть висловлювати власну думку з приводу 
розглянутих питань в ході занять, відстоювати свою точку зору або вступати у дискусію з викладачем; вільно 
висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації навчального процесу тощо. Для науково-педагогічних 
працівників академічна свобода полягає у самостійності та незалежності учасників освітнього процесу, поширенні 
знань та інформації, проведенні наукових досліджень і використання їх результатів, вільному виборі методів 
навчання і викладання, ініціатив в розробці курсів. В ОП 2021 року Курси «Інституційна економіка та соціальне 
проектування» проф. Бервено О.В., «Глобальна макроекономіка та зовнішньоекономічна політика держави» доц. 
Островського І.А., «Кредитно-розрахункові інструменти міжнародного бізнесу та міжнародні державні інвестиції» 
доц. Вороніної О.О. розроблені з урахуванням сучасних тенденцій та наукових і навчально-методичних 
напрацювань викладачів. 

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 (http://surl.li/aghvq), що є частиною Інформаційного пакету Університету 
(http://surl.li/aghvl).
- на офіційному сайті кафедри (http://surl.li/aghkq);
- у відповідному курсі на порталі дистанційного навчання (робоча програма навчальної дисципліни);
- у методичних матеріалах до відповідних компонентів самостійної роботи студента;
- викладачем на першому занятті з дисципліни;
- додається до індивідуальних завдань.
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є складовою 
навчально-методичного комплексу дисципліни, доступ до якої здійснюється через корпоративні інформаційні 
ресурси.

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

Знання та навички щодо застосування методів та засобів наукових досліджень у сфері міжнародної економіки 
студенти отримують при вивченні дисциплін професійного спрямування та завдяки безпосередньому залученню до 
участі у наукових дослідженнях. Здобувачі вищої освіти беруть участь у наукових конференціях, виданні результатів 
досліджень, підготовці видань до публікації:
1. Максюта У.В., Юркова С.М., Островерх В.Р., Литвин І.В., Волкодав Н.В., Соколова Н.К. взяли участь у 
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового 
господарства» (http://surl.li/aghkf), 1-28.02.2021 року, Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова.
2. Болдовський О.І. взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і 
майбутнє (інноваційний ліфт)» (http://surl.li/aghlp), квітень 2021 року, Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова.
3. Максюта У.В взяла також участь у:
– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний 
ліфт)» (http://surl.li/aghlp), квітень 2021 року, Харківський національний університет міського господарства імені 
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О.М. Бекетова.
– Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація економіки та фінансової системи: досвід 
європейських країн та перспективи України» (http://surl.li/aghmf), 28-29 травня 2021 р., м. Запоріжжя, Класичний 
приватний університет;
– Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах цифрової 
економіки» (http://surl.li/aghma), 25–27 листопада 2020 року, Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова;
– Конкурсі есе за ініціативою Посольства Азербайджанської республіки «Феномен лідерства Гейдара Алієва» 
(http://surl.li/aghlu). 
Наукова діяльність сприяє розвитку формуванню компетентностей студентів, розвитку креативного мислення, 
спілкування з представниками інших вишів і спеціальностей, здійсненню особистих і спільних досліджень. 
Вивчення навчальних дисциплін «Економіка розвитку», «Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки», 
«Інституціональна економіка та соціальне проектування», «Глобальна макроекономіка та зовнішньоекономічна 
політика держави» сприяє усвідомленню методології та визначенню сучасних тенденцій розвитку економічної 
науки. Засвоєння дисциплін «Економічна статистика та демографія», «Кредитно-розрахункові інструменти 
міжнародного бізнесу та міжнародні державні інвестиції» дозволяє сполучати теоретичні засади та конкретні 
інструменти економічного аналізу. Поєднанню навчання і самостійних досліджень сприяє виконання курсових робіт 
«Глобальна макроекономіка та зовнішньоекономічна політика держави», «Проблеми та перспективи міжнародного 
економічного розвитку та міжнародного співробітництва» 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. На кафедрі проводяться 
науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання. Під час їх проведення обговорюються питання 
оновлення освітніх компонент (http://surl.li/ahayc).
Ознайомлення викладачів з сучасними науковими досягненнями в сфері міжнародної економіки відбувається за 
підсумками:
– систематичного підвищення кваліфікації на провідних кафедрах вітчизняних ЗВО;
– стажування викладачів кафедри у закордонних закладах вищої освіти;
– участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.
За результатами стажування доц. Федотової Ю.В. у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ «ХПІ» за 
курсом «Адміністративний менеджмент у методичних матеріалах змістового модулю 1 з дисципліни «Господарсько-
фінансовий аналіз суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» ОП 2020 р. (http://surl.li/aghjt) удосконалено тему 3.5 
«Управління зовнішньоекономічною політикою підприємства» удосконалено та оновлено інформаційну базу 
дисципліни. За підсумками стажування доц. Островського І.А. в ХНУ імені В.Н. Каразіна у методичних матеріалах 
змістового модулю 3 з дисципліни «Глобальна макроекономіка та зовнішньоекономічна політика держави» ОП 
2021 р. удосконалено теми 3.2 «Глобальне макрорегулювання в контексті теорії сталого розвитку» і 3.3 
«Міжнародна економічна безпека в системі сучасного макрорегулювання» удосконалено інформаційну базу 
дисципліни (http://surl.li/aghkq).
Щорічно відбувається перегляд і оновлення робочих програм освітніх компонентів, навчально-методичного 
забезпечення. На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання, на 
яких обговорюються питання оновлення освітніх компонент (http://surl.li/ahayc). Викладачі здійснюють системну 
роботу щодо оновлення змісту освітніх компонентів на основі передових наукових досягнень, у тому числі власних, і 
сучасних практик у сфері міжнародної економіки.

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

У рамках навчання за ОП здобувачі беруть участь у міжнародних наукових конференціях. Проводиться укладення 
договорів з іноземними ЗВО про співробітництво. Викладачі ОП оприлюднюють результати досліджень в 
закордонних наукових виданнях. В освітньому процесі застосовуються результати досліджень іноземних науковців, 
а також надбання практики міжнародної економічної діяльності інших країн. Викладачі підвищують кваліфікацію в 
університетах країн Євросоюзу: Бервено О. В.: Univercity of Malaga, Spaine, 03.09.2018-21.09.2018 р.; Стадник Г. В.: 
Institute for Intelligence competitive, Frankfurt on Main, Germany, 09.2018-01.2019; Вороніна О. О.: Higher School of 
Social and Economic in Przeworsh, Poland, 8.01.2019 -8.04.2019; Можайкіна Н. В.: Tekhnology Univercity of Varna, 
Bulgaria, 05-06.2019; Рибак Г. І.: Higher School of Biasness – National Louis University, 08 February 2021 – 26 March 
2021; Ярмак О. В.: International Institute of Innovations «Science – Education - Development», 01.02.2017 – 30.04.2017. 
6 викладачів кафедри отримали сертифікат володіння англійською мовою рівня В2. Іноземні фахівці брали участь в 
організації Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Нові виклики та актуальні проблеми розвитку 
світового господарства» (http://surl.li/aghkf), 1-28.02.2021 року в Харківському національному університеті міського 
господарства імені О.М. Бекетова. Дані напрацювання використано у викладанні дисциплін ОК3, ОК7, ОК9.

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
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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, аналітичні роботи, контрольні 
завдання тощо); тестування з використанням інформаційних технологій. Форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання 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, залік, диференційований залік. 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, складу освітніх 
компонентів за семестрами (згідно навчального плану), вимог за окремими освітніми компонентами та методами 
контролю (робочі програми навчальних дисциплін).  Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується 
нормативною базою Університету (http://surl.li/affcm). Форми підсумкового контролю для дисциплін – екзамен, 
залік, диференційований залік. Критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються для кожного 
контрольного заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів.

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: про організацію освітнього процесу 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова; про організацію дистанційного навчання; про організацію самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти, які 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). Інформація щодо 
процедури проведення контрольних заходів доводяться до здобувачів кураторами, викладачами, гарантом, 
завідувачем кафедри, дирекцією ННІЕіМ на зборах старост академічних груп або здобувачів загалом, через 
корпоративну інформаційну систему. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання, що закріплені у робочих 
програмах навчальних дисциплін та знаходяться у відкритому доступі на сайті кафедри. 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 «Міжнародна економіка» https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/entrant/magister) 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 екзамену визначається робочою програмою 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. Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком 
навчального процесу. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання, що закріплені у робочих програмах 
навчальних дисциплін та знаходяться у відкритому доступі на сайті кафедри. Також здобувачі вищої освіти мають 
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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). Можливість з’ясувати незрозумілі аспекти контрольних заходів за 
кожним ОК надається здобувачам на індивідуальних та екзаменаційних консультаціях.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів / 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 і тривалості контрольних заходів, механізмів підрахунку 
результатів, тощо. В робочих програмах з дисциплін ОП передбачені критерії оцінювання, а також зміст та структура 
екзаменаційних білетів, що обговорюються та приймаються на засіданні кафедри. В умовах карантину контрольні 
заходи проводилися у віртуальному освітньому середовищі на платформі Moodle та платформи MsTeams, в якій 
кожен викладач створює свою команду, в якій можна прикріпляти як завдання з дисципліни, так і відповіді 
студентів. 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 декан факультету, 
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

ЗЗгідно 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 (http://surl.li/kqjz) забезпечує право здобувача вищої освіти на 
оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів.
 Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового 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. 
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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 магістерського рівня акредитується вперше, започаткована у 2020 р., 
відповідно перший випуск запланований на 2021 р., відтак згадана система на ОП наразі не використовувалася. 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 (http://surl.li/krya) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм академічної доброчесності 
забезпечує Комісія з питань етики та академічної чесності в складі, 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. Також 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 (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом честі 
Університету (http://surl.li/krya) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb) передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників університету до 
відповідальності. На ОП не було випадків порушень академічної доброчесності.  

6. Людські ресурси

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

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/tnji). Під час конкурсного добору викладачів ОП 
розглядаються такі критерії відбору: спеціальність та кваліфікація за вищою освітою; спеціальність захисту 
дисертації; назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання; кількість і якість показників активності 
викладача; рівень публікаційної активності; Soft skills (соціальні навички); наявність відповідного стажування та 
підвищення кваліфікації. Під час конкурсу кандидат проводить відкриту  лекцію або практичне заняття. На 
засіданні кафедри обговорюють кандидатури претендентів з урахуванням звіту про роботу за попередній період, 
аналізу відкритих лекцій або практичних занять, наукової активності, досвіду практичної роботи тощо. Викладачі 
випускової кафедри є визнаними фахівцями за спеціальністю, всі викладачі кафедри мають відповідну 
спеціальність, науковий ступень та вчені звання. Досвід науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри за 
відповідною спеціальністю становить понад 10 років. 6 викладачів кафедри  мають сертифікат, що підтверджує В2 
рівень володіння іноземною мовою. Всі викладачі кафедри активно публікують праці у вітчизняній і зарубіжній 
науковій пресі. 

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

З досвіду Університету основними напрямами співпраці з роботодавцями щодо організації та реалізації освітнього 
процесу є: підготовка, перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації кадрів; практична підготовка 
студентів, стажування викладачів; організація працевлаштування випускників; участь в обговоренні та рецензуванні 
ОП; модернізація змісту освіти, підготовка освітніх пропозицій відповідно до потреб ринку праці; освітні та наукові 
проєкти та заходи, в т.ч. організація оглядових та проблемних лекцій, семінарів з залученням фахівців галузі. 
Прикладами для даної ОП є: залучення фахівців Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської 
обласної державної адміністрації та Індустріальної групи УПЕК в якості рецензентів ОП; онлайн-зустрічі здобувачів 
вищої освіти з імпорт-менеджером групи співпрацюючих компаній «Укртекс». «L-pack», «Ecotton», «Проформа-
Харків» Ю.О. Правник (https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/154-20210527)  і директором компанії «System 
Medical» Кисільовим А.Ю. (https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/156-20210703); угоди про співпрацю і можливість 
проходження переддипломної практики на ТОВ «ХЕМЗ-ІРЕС», . ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ТОВ 
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«Торговельний будинок «ОМІС», ТОВ ХДКБА «Хімавтоматика»; участь у наукових конференціях і використання 
спільних публікацій Правник Ю.О. з доцентом кафедри Москвіною А.О. у навчальному процесі (таблиця 2).

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

ЗВО залучає до аудиторних занять з освітньої програми професіоналів-практиків.
Зокрема, імпорт-менеджер групи співпрацюючих компаній «Укртекс». «L-pack», «Ecotton», «Проформа-Харків» 
Ю.О. Правник брала онлайн-участь у консультаціях з підготовки курсових робіт з дисципліни «Проблеми та 
перспективи міжнародного економічного розвитку».
Директор компанії «System Medical» Кисільов А.Ю. надав матеріали для практичних занять з дисципліни 
«Господарсько-фінансовий аналіз суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності».

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. Наприклад, доц. Островський І.А. брав участь у 
вебінарі «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», який проводив A Сlarivate analytics 
company – партнер Web of Science Groupe (http://surl.li/agmjq). Університет співпрацює з іншими організаціями 
щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації викладачів. Так, з моменту запровадження ОП двоє 
викладачів кафедри (доц. Можайкіна Н.В. і Островський І.А.) пройшли стажування на кафедрі міжнародної 
економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з метою 
підвищення кваліфікації та удосконалення якості забезпечення навчального процесу. Всі викладачі кафедри є 
постійними учасниками навчальних семінарів та курсів.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Два рази на рік в університеті запроваджено рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр 
Університету на підставі Стандарту ДВНЗ «ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» РНППП-17. «Рейтингування науково-
педагогічних працівників та підрозділів» (http://surl.li/tnkp).
За перші місця в університетському рейтингу науково-педагогічним працівникам, 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).
Науково-педагогічним працівникам, за рішенням Вченої ради університету, може бути присвоєно почесне звання:
- «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;
- «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.
Так, у попередньому навчальному році звання «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» отримала д.е.н., 
проф. Решетило В. П. .
За Результатами рейтингування співробітників та кафедр за 2020 рік кафедра посіла 14 місце з 39 кафедр 
Університету (http://surl.li/aglkh).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Досягнення визначених 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 (Таблиця 1);  системою дистанційного 
навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua/; цифровим репозиторієм ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
https://eprints.kname.edu.ua/; корпоративною інформаційною системою (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 січня по 31 грудня 2021 року). 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. Навчально-методичне забезпечення ОП  включає навчальний план; робочі програми; 
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завдання для проведення контрольних та курсових робіт; навчальні посібники, конспекти лекцій, навчально-
методичні посібники і методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи; комплект екзаменаційних 
(залікових) білетів. 

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

Освітнє середовище в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів 
здобувачів освіти. Університет забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури 
(аудиторний та лабораторний фонд, наукова бібліотека, читальні та спортивні зали, гуртожиток) та інформаційних 
ресурсів (ліцензії Office 365 для здобувачів, корпоративна інформаційна система, система дистанційного навчання 
Moodle тощо). Виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти забезпечується системою зворотнього зв’язку 
зі здобувачами освіти, елементами якої є:
– моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx),
– застосування в освітньому процесі студентсько-центрованого підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, 
сприятливої атмосфери на кафедрі тощо.
Студентська профспілка надає здобувачам вищої освіти захист прав та інтересів у відносинах з адміністрацією, 
викладачами, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та 
відпочинок; можливість працевлаштування; організовує безліч цікавих конкурсів, фестивалів, концертів, 
спортивних та інтелектуальних турнірів і змагань.
Одним з важливих факторів підтримки здобувачів ОП є надання можливості оплати освітніх послуг за контрактом у 
розстрочку. Таку можливість використовують 3 здобувача набору 2020 року та 5 здобувачів набору 2021 року. 

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 
(https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/? tab=album&album_id=2165995530143008 ); 
– організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.
Фінансові ресурси ХНУМГ ім. О. М. Бекетова дозволяють постійно проводити поточний ремонт приміщень, що 
сприяє підтримці їх у нормальному санітарно-технічному стані.

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) Університету.  
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). За результатами 
опитування (https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/about/documents?showall=&start=3), здобувачі позитивно 
оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в 
університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій 
діяльності Університету. Студентський клуб (http://surl.li/ahfxk) здійснює активну соціальну підтримку здобувачів 
протягом всього періоду навчання в Університеті, забезпечуючи ефективну комунікацію студентської аудиторії. 
Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОП щодо змісту ОК ОП; 
формування освітніх траєкторій; атестації; академічної доброчесності; академічної мобільності тощо. Основною 
ланкою комунікації студентів з організаційними структурами Університету є куратор, до функцій якого 
безпосередньо відноситься допомога в вирішенні чисельних питань, які виникають у студентів. Діяльність куратора 
МіЕк 2020-1 оцінюється студентами повністю позитивно (https://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/about/documents?
showall=&start=3).

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 державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН 
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В.2.2-40:2018». Згідно з графіком реалізації проєкту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, 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 відповідно до норм (встановлені 
попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; облаштовано 
санітарний вузол для людей з інвалідністю.  
З метою забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в 
університеті затверджено відповідний Порядок 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.
Серед здобувачів ОП «Міжнародна економіка» на сьогодні немає осіб з особливими освітніми потребами.

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 №05-01 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 «Міжнародна економіка» 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 спеціальностей у 
процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує  «Положення про групу забезпечення 
спеціальності та гаранта освітньої програми» (http://surl.li/afeen).
Впродовж періоду реалізації освітньої діяльності за ОП «Міжнародна економіка» членами групи забезпечення під 
керівництвом гаранта було розроблено оновлений варіант ОП.

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

Моніторинг та періодичний перегляд ОП у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувається згідно із визначеними політикою 
та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Перегляд ОП відбувається щорічно. Керівник 
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 «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
запроваджена у 2020 р. У 2021 р. група забезпечення спеціальності узагальнила набутий досвід та матеріали 
зворотнього зв’язку, результатом якого став мотивований висновок щодо необхідності внесення змін до ОП, який 
обговорено на засіданні кафедри (Протокол № 6 від 11.02.2021 р.).
За результатами перегляду було: оновлено перелік компетентностей випускника та програмних результатів 
навчання; сформульовані відповідні додаткові програмні компетентності та результати навчання; частково 
оновлено склад обов’язкових освітніх компонентів (похідні зміни від попередньо зазначених, пропозиції здобувачів 
та стейкхолдерів; удосконалено структурно-логічну схему викладання дисциплін (за пропозиціями здобувачів та 
новаціями в організації навчального процесу у частині забезпечення вибіркової складової ОП).
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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

Обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП «Міжнародна економіка» в ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова є періодичний зворотній зв’язок зі студентами: опитування; обговорення з викладачами дисциплін змісту 
освітніх компонентів під час освітнього процесу; зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри; анкетування 
здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів. Для даної ОП опитування проведено за 
результатами першого року навчання. Пропозиції здобувачів освіти будуть враховані при плановому перегляді ОП 
(http://surl.li/ahayc).

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

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, у рамках забезпечення якості ОП, співпрацює з представниками роботодавців:
1. АТ «УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ»
2. АТ УПЕК
3. ТОВ "ХДКБА "ХІМАВТОМАТИКА"
4. ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я"
5. ТОВ "ТБ "ОМІС"
6. ПАТ" ХЕМЗ-ІРЕС"
7. ФОП Кисільов Артем Юрійович
Представники роботодавців беруть участь у процедурах забезпечення якості ОП, зокрема: надання пропозицій до 
змісту ОП, рецензування ОП, участь у розширених засіданнях кафедри з обговорення ОП, надання рекомендацій до 
підготовки випускних кваліфікаційних робіт. Для зворотного зв’язку з роботодавцями щодо оцінки якості ОП, 
проводяться обговорення та опитування (http://surl.li/ahayc).

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

Практик збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників 
ОП «Міжнародна економіка» ще немає, оскільки ОП передбачено перший випуск у грудні 2021 р. Тож власний 
досвід роботи із випускниками, відстежування їхнього кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування тільки 
напрацьовується із врахуванням загальноприйнятної в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова практики.
Після першого випуску кафедра буде відслідковувати кар’єрний шлях випускників через їх контакти з керівниками 
кваліфікаційних робіт. Інформація використовується для вивчення потреби в кадрах, розширення переліку 
підприємств і організацій для співпраці, одержання даних щодо посадових обов’язків, розширення кола організацій 
для працевлаштування випускників. Важливим елементом даної системи зворотного зв’язку з випускниками є 
Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/. 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. Узагальнення матеріалів взаємодії дає 
важливі дані для удосконалення освітніх програм.

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

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації освітньо-професійної програми 
«Міжнародна економіка» з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» за другим 
(магістерським) рівнем суттєвих недоліків в ОП Міжнародна економіка та освітній діяльності з її реалізації не 
виявлено.
Деякі моменти, що потребують вдосконалення за результатами навчального процесу та обговорення ОП зі 
студентами, науковою спільнотою та стейкхолдерами були конкретизовані у новому варіанту ОП, розробленому на 
2021-22 н.р.
Зокрема, розширено тематику професійної складової програми; оптимізовано компетентності та результати 
навчання; розширено перелік та удосконалено зміст освітніх компонентів ОП; упорядковано та конкретизовано 
аспекти викладання та оцінювання.
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Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

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; 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; 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; 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».
При підготовці до акредитації були опрацьовані матеріали акредитаційних справ, в яких об’єктами оцінювання були 
а) ОП зі спеціальності 051 «Економіка», які отримали акредитацію за рішенням НАЗЯВО, та б) незалежно від 
спеціальності ОП із зразковою акредитацією. Відповідно були виявлені відносні порівняльні слабкості ОП (наведені 
у підсумковому розділі звіту-самоаналізу), із врахуванням найкращих практик забезпечення якості підготовки 
здобувачів скориговано плани розвитку освітньої діяльності за ОП.

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 
(http://surl.li/ahecm) та існує практика взаємовідвідування занять НПП кафедри.
Академічна спільнота активно приймає участь у громадських обговореннях проєктів нормативних та методичних 
документів Університету (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 ОП, контроль виконання індивідуальних планів ОП, 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 
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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 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,  http://surl.li/afeeq   
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  
http://surl.li/mvlc 
– Положення про організацію освітнього процесу: http://surl.li/kqjz
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база» http://surl.li/afeez
Для зручності користування основна інформація дублюється на сайті кафедри та в кураторських групах в соціальних 
мережах. 

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://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
– орієнтованість ОП на підготовку фахівців широкого профілю, придатних до працевлаштування у різноманітних 
сферах міжнародного бізнесу, а також у місцевих органах влади, що забезпечують розвиток міжнародного 
співробітництва, надає випускникам програми додаткові конкурентні переваги на ринку праці;
– реалізацію програми забезпечують досвідчені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники випускової та 
інших кафедр університету, які поєднують викладацьку діяльність з науково-дослідною роботою, всі викладачі 
мають досвід професійної діяльності за фахом понад 5 років;
– здобувачам забезпечується можливість зустрічей зі стейкхолдерами як в форматі публічних лекцій, так й бесід у 
формі «питання-відповіді»;
– на ОП наявна практика публікаційної активності здобувачів, активної апробації матеріалів наукових досліджень 
на конференціях різних рівнів, участі у ви конанні завдань НДР кафедри;
– здобувачам надається можливість здобуття практичного досвіду у викладанні фахових дисциплін під час навчання 
(2 Змістовий модуль переддипломної практики);
- здобувачі забезпечені базами практик, а також мають можливість самостійного вибору підприємства для 
проходження практики;
– здобувачі вищої освіти мають широкі можливості щодо академічної мобільності.
Слабкі сторони ОП:
– відсутність на 2021 рік випускників програми першого (бакалаврського) рівня ускладнює процес набору 
абітурієнтів;
- незначний проміжок часу функціонування програми не надав повноцінної можливості широкого залучення 
практиків до вдосконалення та реалізації програми.
– недостатня практика залучення здобувачів за ОП до науково-дослідних проєктів університету.

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

Для розвитку ОП Міжнародна економіка на найближчі 3 роки планується:
– робота над удосконаленням ОП, зокрема розширення переліку фахових вибіркових дисциплін, що збільшить 
можливості здобувачам щодо формування індивідуальної траєкторії навчання;
- залучення фахівців-практиків до викладання на ОП;
– внесення до переліку обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів таких, що викладаються виключно 
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англійською мовою;
– більш широке залучення здобувачів за ОП до всіх науково-дослідних проєктів університету та участі у 
міжнародних проектах та конкурсах;
– реалізація можливостей національної і міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів випускової 
кафедри;
- постійне удосконалення якості навчання із застосуванням інноваційних практик;
– розширення напрямків співпраці із стейкхолдерами.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

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

РП_ОК1_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

РП_ОК2_ЕконСта
т_та_Демогр.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

Інституційна 
економіка та 
соціальне 
проєктування

навчальна 
дисципліна

РП_ОК3_Інститу
т_екон_та_соц_п

роєктув.pdf

LDK5+a/yWnEp1cB
UeKG5pKFepdMOn5

zniy0yUS7q9A4=

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 

навчальна 
дисципліна

РП_ОК4_Відкриті
_інновації_та_ЦТ

Е.pdf

j6jiW6EIzjBH9AS+1
NFEmFNW2fyjdjXC

q/A4EtkJyaU=

Навчальна лабораторія 
«Лабораторія економічних 
проблем міського господарства 



економіки 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

РП_ОК5_Управлінн
я_міжнар_інв_про

єктами.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.

Професійна іноземна 
мова

навчальна 
дисципліна

РП_ОК6_Професій
на_іноземна_мова.

pdf

lOTBUjZ6pD6LxmH
mRm/QkAew8jPkrSJ

CmGeYJ6+5WoA=

ПК, Wi-Fi покриття, продукти 
пакета Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point)

Курсова робота 
«Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави»

курсова робота 
(проект)

РП_ОК7_Кр_Глоб_
макроек_та_ЗЕ_п
оліт_держави.pdf

1KeP1j7ewnbKy2lFIH
3+Nz5510pof08wA0

viGy041Ok=

ПК, Wi-Fi покриття, продукти 
пакета Microsoft Office, Foxit PDF 
Editor / Acrobat PDF Pro, Google 
Translate, Multitran, WinRAR, 
WinZip, Advego Plagiatus, eTXT 
Антиплагиат, Adobe Photoshop.

Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави

навчальна 
дисципліна

РП_ОК8_Глоб_мак
роек_та_ЗЕ_політ

_держави.pdf

w0uyFM2TgAZUY2T
u/blLYvtL/MewKlTA

EI/ocAlNmNA=

Продукти пакета Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point), Wi-Fi 
покриття, ПК

Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного бізнесу 
та міжнародні 
державні інвестиції

навчальна 
дисципліна

РП_ОК9_Кред_роз
рах_інст_міжнар_
бізнесу_та_МДІ.pd

f

wRktNg5uXkEp5ewT
EDoG8VtmXtAf9Hr

waUoIaNlpA6U=

Продукти пакета Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point), 
STATISTICA 10 для Windows, On-
line калькулятор валют: 
https://finance.liga.net/currency/c
onverter 

Курсова робота 
«Проблеми та 
перспективи 
міжнародного 
економічного 
розвитку та 
міжнародного 
співробітництва»

курсова робота 
(проект)

РП_ОК10_Кр_Проб
л_та_персп_МЕР_

та_МС.pdf

HnOJJgg/ZNgkEV5
RmAgMazZ4bvYmsH

qUkm6bq/5lfDU=

ПК, Wi-Fi покриття, продукти 
пакета Microsoft Office, Foxit PDF 
Editor / Acrobat PDF Pro, Google 
Translate, Multitran, WinRAR, 
WinZip, Advego Plagiatus, eTXT 
Антиплагиат, Adobe Photoshop, 
Пакет ABBYY (ABBYY Lingvo, 
ABBYY Screenshot Reader, ABBYY 
FineReader).

Переддипломна 
практика

практика РП_ОК11_Переддип
ломна 

практика.pdf

Z8ZsR3fBoGif0Hrm7
+O0f7Pn8haYRHAc

WgAxCllyk2I=

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

РП_ОК12_Кваліфік
аційна робота.pdf

uCENH3fGsJ1s9U6p
a2tbMhppjluE0JRfi

OCdA+WwsmQ=

ПК, Wi-Fi покриття, продукти 
пакета Microsoft Office, Foxit PDF 
Editor / Acrobat PDF Pro, Google 
Translate, Multitran, WinRAR, 
WinZip, Advego Plagiatus, eTXT 
Антиплагиат, Adobe Photoshop. 
Пакет ABBYY (ABBYY Lingvo, 
ABBYY Screenshot Reader, ABBYY 
FineReader).

 
* 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

92508 Пушкар 
Тетяна 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 054238, 
виданий 

08.07.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
030854, 
виданий 

17.02.2012

18 Відкриті 
інновації та 
цифрова 
трансформація 
економіки

1. Improvement of 
Methodological 
Approaches to 
Determining Directions 
of Ensuring Financial 
Security of Insurance 
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 р. 
(Scopus)
2. Пушкар Т. А., 
Базецька Г. І., Єсіна В. 
О. Формування моделі 
відкритих інновацій в 
умовах цифрової 
трансформації 
суспільства. 
Комунальне 
господарство міст. 
2020. №160. С.18–24. 
3. Пушкар Т. А. 
Техніко-економічне 
обгрунтування 
проєктних рішень. 
Економіка та 
суспільство. 2021. № 
28. С.  28-33
4. Пушкар Т. А., 
Жовтяк Г. А. Кадрова 
політика в сучасних 
умовах. Приазовський 
економічний вісник. 
2019. № 1(12). С. 115-
120. 
5. Пушкар Т. А., 
Козіна К. Г. Оцінка та 
прогнозування 
розвитку регіональних 
ринків вантажних 
автотранспортних 
перевезень. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. Вип. 30. 
С. 320-328. 



6. 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.

309913 Бервено 
Оксана 
Володимирів
на

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 005841, 

виданий 
29.09.2016, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

020640, 
виданий 

23.12.2008

20 Інституційна 
економіка та 
соціальне 
проєктування

1. Бервено О.В., 
Тютюнникова С.В., 
Модернізації 
управління 
національною 
економікою в 
контексті 
забезпечення якості 
життя. Антикризове 
управління 
національною 
економікою: 
монографія / за заг. 
ред. І. Малого. Київ: 
КНЕУ, 2017. пп.4.4. С. 
298-311.
2. Berveno O.V., 
Tiutiunnykovа S.V., 
Yaremenko V.G., 
Yaremenko O.L. 
Human Capital 
Institute: Features of 
Reproduction Under 
Digital Conversion of 
the Economics. 
International Journal of 
Psychosocial 
Rehabilitation. 2020. 
Vol. 24. Issue 06. P. 
9556-9575.
3. Бервено О.В., 
Стадник Г.В. 
Особливості фахової 
підготовки майбутніх 
економістів-
міжнародників. 
Комунальне 
господарство міст. 
2020. Випуск 158. Т 5. 
№ 4. С. 64-71. 
4. Бервено О.В., 
Броницький О.М. 
Стратегічні напрями 
подолання нерівності 
людського розвитку: 
міжнародний та 
регіональний аналіз. 
Інфраструктура 
ринку. 2020. Випуск 
42. С. 9-16. 
https://doi.org/10.3284
3/infrastruct42-2
5. Бервено О. В., 
Москвіна А. О. 
Державна політика 
регулювання якості 
життя населення. 
Комунальне 
господарство міст. 
2021. Випуск 162. Т. 2., 
С. 12-20.
6. Бервено О.В. 
Децентралізація в 
контексті 
модернізаційного 
проєкту країни. 
Модернізація 



соціально-
економічної політики 
держави в умовах 
децентралізації: 
світовий досвід та 
національна 
специфіка : 
монографія / [В. П. 
Решетило, О. В. 
Бервено, Ю. В. 
Федотова та ін. ; за заг. 
ред. В. П Решетило] ; 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. С. 9-
21.
7. Бервено О. В., 
Юрченко Л. С. 
Актуальні напрями 
політики сприяння 
зайнятості населення 
в умовах цифровізації 
економіки. Проблеми 
економіки. 2020. № 4. 
С. 351-356.
8. Berveno O., 
Moskvina A. Analisis of 
the actual direction of 
the management of 
national productivity. 
Technology audit and 
production reserves. 
2017. № 2/5 (34). С. 4-
8.
9. Бервено О.В., 
Тютюнникова С.В. 
Соціальна 
згуртованість 
суспільства як фактор 
підвищення якості 
життя в умовах 
четвертої промислової 
революції. 
Економічна теорія та 
право. 2019. № 4 (39). 
С. 46-64.
10. Бервено О.В., 
Броницький О.М. 
Зайнятість в структурі 
якості життя 
населення. Проблеми 
системного підходу в 
економіці. 2020. № 2 
(76). C. 7-12. 
11. Berveno O., 
Tiutiunnykova S. 
Priority changes in the 
education sphere in the 
conditions of digital 
transformation. 
Contemporary Issues of 
Digital Economy and 
Society: Monograph. 
Publishing House of 
Katowice School of 
Technology, 2020. Р. 
132-139.
12. Бервено О. В., 
Броницький О.М. 
Стратегічні засади 
реалізації 
інтеграційного 
потенціалу країн-
учасниць 
інтеграційних 
процесів (пп. 6.2.). 
Національна 
економічна діяльність 
і міжнародні 



економічні відносини: 
сучасний стан та 
тенденції розвитку: 
колективна 
монографія / Кол. 
авторів. Полтава: ПП 
«Астрая», 2020. С. 
206-212.
13. Бервено О. В., 
Тютюнникова С.В. 
Вплив процесу 
цифровізації 
економіки на 
молодіжне безробіття. 
Економічна теорія та 
право. 2021. № 4. 
С.46-65
14. Erasmus, 
Programme of the 
European Union 
«Поглиблена та 
всеохоплююча зона 
вільної торгівлі з 
Європейским Союзом: 
переваги та недоліки 
для українського 
суспільства», 
31.03.2017 р.
15. Всесвітня 
організація 
інтелектуальної 
власності, курс 
дистанційного 
навчання, свідоцтво, 
тема: «Основи 
інтелектуальної 
власності», – 
27.04.2017 р.

150452 Славута 
Олена 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
міського 

господарства 
імені О.М. 

Бекетова, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

076 
Підприємницт
во, торгівля та 

біржова 
діяльність, 

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
051 Економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053363, 
виданий 

15.10.2019

28 Економічна 
статистика та 
демографія

1. Адаптація 
міжнародних підходів 
до формування 
системи статистичних 
показників аналізу 
використання водних 
ресурсів на рівні міста 
/ Т. Г. Чала, О. І. 
Славута, Г. С. 
Корепанов, Д. І. 
Черненко. Проблеми 
економіки. 2021. №1. 
C. 192–200. 
 2. Чала Т. Г., Прядко 
Ю. В., Славута О. І. 
Статистичне 
моделювання 
тенденцій розвитку 
енергетичного ринку в 
регіонах України. 
Бізнес Інформ. 2021. 
№ 1. С. 151–157.
3. Матвєєва Н. М., 
Новіков Д. А., Славута 
О. І. Впровадження 
елементів HR-
навігатора в 
діяльності КП 
«Шляхрембуд» з 
використанням 
статистичного 
інструментарію. 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія : Економічні 
науки. 2021.  Вип. 162. 
С. 32-36. 
4. Славута О. І., Епоян 
С. М., Жук В. М. 
Підвищення 
ефективності роботи 
водогосподарських 



систем по проведенню 
водообміну 
Краснопавлівського 
водосховища. 
Науковий вісник 
будівництва. 2020.  Т. 
101. № 3. С. 212 – 221. 
5. Славута О. І. 
Методика розрахунку 
впливу кадрового 
потенціалу і 
ефективності його 
використання на 
прибуток 
підприємства / В. 
Костюк, С. Юр’єва, О. 
Славута // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія : Економічні 
науки. – 2020. Вип. 
155. С. 94-101.
6.  Славута О. І. Сфера 
водопостачання та 
водовідведення як 
складова якості життя 
населення: економічні 
та соціальні аспекти 
розвитку / В.О. Єсіна, 
О.І. Славута, Н.М. 
Матвєєва // 
Причорноморські 
економічні студії. Вип. 
53.  2020. С. 69-74. 
7. Матвєєва Н. М., 
Славута О. І. 
Аналітичне 
забезпечення 
розвитку 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 
Харківського регіону. 
Бізнес Інформ. 2018. 
№ 12. С. 120-126. 
8. Proskurnina, N.V., 
Shtal, T.V., Slavuta, 
O.I., Serogina, D.O., 
Bohuslavskyi, V.V. 
Omnichannel Strategy 
of digital 
transformation of retail 
trade enterprise: From 
concept to 
implementation | 
[Estrategia Omnicanal 
de Transformación 
Digital de la Empresa 
de Comercio Minorista: 
Del Concepto a la 
Implementación]. 
Estudios de Economia 
Aplicada. Vol. 39 No. 6 
(2021): Special Issue: 
Innovative 
Development and 
Economic Growth in 
the CIS Countries. DOI 
10.25115/eea.v39i6.5238
Scopus
9. Стажування: 
Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, 2020 р. 
Спеціальність 
«Економіка», ОП 
«Економічна 
аналітика та 
статистика», магістр
10. Підвищення 



кваліфікації на Е-
курсі: “Іnternational 
merchandise trade 
statistics (IMTS)” від 
Статистичного відділу 
ООН і ВТО (Женева, 
Швейцарія), 
Міжнародний 
сертифікат 
IMTS/DL/EN2004/022
від 7 квітня 2020 р., 1 
кредит (30 годин)

112529 Вороніна 
Олена 
Олегівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
0501 

Економіка і 
підприємництв

о, Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050104 
Фiнанси, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 046889, 

виданий 
16.05.2018, 

Атестат 
доцента AД 

005384, 
виданий 

24.09.2020

12 Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного 
бізнесу та 
міжнародні 
державні 
інвестиції

1. Вороніна О. О. 
Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи, 
практичних занять з 
дисципліни 
«Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного 
бізнесу» (для 
студентів 1 курсу 
другого освітнього 
рівня денної і заочної 
форми навчання 
спеціальності 051 ‒ 
Економіка). Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. 60 с.
2. Вороніна О.О.  
Вплив динаміки 
валютного курсу на 
зовнішноьекономічні 
операції підприємств 
України. Ефективна 
економіка. 2021. URL : 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=9152
3. Вороніна О. О., 
Москвіна А. О. IPO як 
спосіб підвищення 
конкурентоспроможн
ості компанії на 
міжнародних ринках 
капіталу. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Економіка» 
науковий журнал. 
Острог : Видво 
НаУОА, березень 
2020. № 16(44). С.30-
33.
4. Вороніна О. О. 
Вплив інституційного 
середовища на 
динаміку ПІІ в 
Україні. Бізнес 
Інформ. 2019. Бізнес 
Інформ. 2019. №10. С. 
77-82
5. Вороніна О. О. Стан 
та перспективи 
зовнішньоторговельн
их операцій 
Харківського регіону. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Економіка»: 
науковий журнал. 
Острог: Видво НаУОА, 
червень 2019 №12. 



С.24-29 
6. Вороніна О. О. 
Фінансовий 
моніторинг в системі 
стратегічного 
управління 
підприємтсвом. Бізнес 
Інформ. 2019. № 
6(497). С. 265-269
7. Voronina, O. 
Moskvina А.  Evolution 
of modernization and 
transition to new values 
and development goals. 
International Journal of 
Engineering 
Technologies and 
Management Research. 
2018. Vol. 5, Iss. 5 
(May). P. 113-123. 
8. Вороніна О. О. 
Досвід 
функціонування 
вільних економічних 
зон в Україні та 
перспективи їх 
подальшого розвитку. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Економіка»: 
науковий журнал. 
Острог: Видво НаУОА, 
червень 2018. № 
13(41). С.24-29 
9. Вороніна О. О., 
Кондратенко Н. О. 
Модель 
антикризового 
управління 
організацією. 
Комунальне 
господарство міст 
Серія : Економічні 
науки. 2019. № 148 
(2). С. 72-78
10. Вороніна О. О., 
Запорожець Г.В., 
Федоренко A. Є., 
Рибак Г. І. Сучасні 
аспекти 
антикризового 
фінансового 
управління 
промисловими 
підприємтсвами 
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice. 
2019. Vol 4, No 31. P. 
163 – 172.
11. Вороніна О. О., 
Новоселецька А. О. 
Теоретичні засади 
прийняття 
управлінських рішень 
щодо зміцнення 
фінансової стійкості 
страхових компаній 
України (п. 2.9) 
Теоретичні основи 
забезпечення якості 
прийняття 
управлінських рішень 
в умовах європейської 
інтеграції : 
монографія / Кол. 
Авторів. Харків: 
«Друкарня Мадрид». 
2021.



12. Стажування Higher 
School of Social and 
Economic in Przeworsh, 
Poland “Modern 
teaching methods in 
economics on the EU 
educational market” 
8.08.2019 -8.04.2019 
Сертифікат № IFC-
WSSG/WK/2019-285.

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, 
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

18 Економіка 
розвитку

1. Матвєєва Н. М., 
Славута О. І. 
Аналітичне 
забезпечення 
розвитку 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 
Харківського регіону. 
Бізнес Інформ. 2018.  
№ 12. С. 120-126. 
2. Матвєєва Н. М.,  
Жога А. С.  
Дослідження 
теоретичних основ 
формування 
потенціалу 
підприємства. 
Комунальне 
господарство міст. 
2019. 2(148). С. 35-42.  
3. Матвєєва Н., 
Новіков Д., Славута О. 
Впровадження 
елементів  HR-
навігатора в 
діяльності  КП 
«Шляхрембуд» з 
використанням 
статистичного 
інструментарію. 
Комунальне 
господарство міст. 
2021.  2(162). С. 32-36. 
4. Матвєєва Н. М. 
Ділова активність 
персоналу як елемент 
кадрової політики 
підприємства. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки", 
2020. №5. С. 72-78. 
5. Єсіна В. О., 
Матвєєва Н. М., 
Новіков Д. А. 
Аналітичне 
забезпечення 
проєктної складової в 
контексті інтегральної 
оцінки кадрового 
потенціалу за видами 
економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". 
2021. №3. С. 52-67. 
6. Матвєєва Н .М. 
Дистанційний курс з 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка розвитку»  

64824 Моштаг 
Євгенія 

Доцент, 
Основне 

Навчально-
науковий 

Диплом 
спеціаліста, 

19 Професійна 
іноземна мова

1. Професійна 
англійська мова для 



Сергіївна місце 
роботи

Інститут 
економіки і 

менеджменту

Харківський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 
література та 

англійська 
мова, Диплом 

магістра, 
Харківський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

Г.С. 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 054998, 

виданий 
20.03.2018, 

Атестат 
доцента AД 

006933, 
виданий 

09.02.2021

студентів економічних 
спеціальностей. 
Professional English for 
the Students of 
Economics : textbook / 
O. L. Ilienko, Ye. S. 
Moshtagh.  Kharkiv : 
Publishing House I. 
Ivanchenka, 2020.  374 
p. 
2. Професійна 
англійська мова для 
студентів економічних 
спеціальностей : 
підручник  / Харьк. 
Нац. Унів. Міськ. 
Госп-ва імені О. М. 
Бекетова. Харків : 
автори: О. Л. Ільєнко, 
Є. С. Моштаг.  Харків : 
ХНУМГ, 2019. 374 c.
3. Методичні 
рекомендації для 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни  
«Професійна іноземна 
мова» (для студентів 
освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «Магістр» 
денної та заочної 
форм навчання всіх 
спеціальностей 
університету). / 
Харків. Нац. Ун-т 
міськ. Госп-ва ім. О. 
М. Бекетова; уклад. Є. 
С. Моштаг, О. М. 
Тарабановська. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. 37 
с.
4. Tarabanovska, O., 
Moshtagh, Y., Osinska, 
M., Ryzhenko, A., 
Havrylova, O. (2020). 
Adequacy and 
Equivalence of the 
Texts Translated via 
Machine Translation 
Systems. Journal of 
Theoretical and Applied 
Information 
Technology 98 (16), Р. 
3338-3352. (Elsevier 
Scopus) 
5. Holubnycha, L., 
Kostikova, I., Besarab, 
T., Moshtagh, Y., 
Lushchyk, Y., & 
Dolgusheva, O. (2020). 
Semantic and 
Structural Aspects of 
Donald Trump’s 
Neologisms. 
Postmodern Openings, 
11 (2 Supl 1), 43-59.    
(Web of Science) 
6. Стажування: 
Інститут при  
міжнародній асоціації 
викладачів 
англійської мови 
ТІСОЛ-Україна за 
підтримкою 
Регіонального Офісу з 
питань викладання 
англійської мови 
Посольство США в 



Україні «Формування 
критичного мислення 
студентів через 
медіаграмотність»    
25-28 червня 2019 р.
7. Стажування на 
кафедрі 
перекладознавства 
імені Миколи Лукаша 
факультету іноземних 
мов, ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна. Тема 
стажування: 
«Викладання 
дисциплін 
«Лексикологія 
англійської мови» та 
«Стилістика 
англійської мови» на 
спеціальності 
«Філологія» (120 год.). 
Свідоцтво № 243 від 
16.12.2019
8. Бучковська С. А., 
Ільєнко О. Л., Моштаг 
Є. С., Тарабановська 
О. М., Жук Л. Я. 
English for Economics 
= Англійська мова для 
студентів економічних 
спеціальностей: навч. 
посібник. Харків : 
Нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків: ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 143 с.  
9. Моштаг Є. С. Мова 
як засіб комунікації в 
сучасному суспільстві. 
Світ мови – світ у 
мові: матеріали V 
Міжнародної наукової 
конференції (м. Київ, 
24-25 жовтня 2019 р.; 
Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова): тези 
доповідей / уклад. Т. 
В. Слива; за заг. Ред. 
Ю. В. Кравцової. Київ: 
Вид-во НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2019. С. 
116-117.

191099 Єсіна 
Валерія 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002516, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

038032, 
виданий 

14.02.2014

13 Управління 
міжнародними 
інвестиційним
и проєктами

1. Єсіна В. О., 
Матвєєва Н. М., 
Новіков Д. А. 
Аналітичне 
забезпечення 
проєктної складової в 
контексті інтегральної 
оцінки кадрового 
потенціалу за видами 
економічної 
діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". 
2021. № 3 (47), 2 т. С. 
52-67. 
2. Yesina V., 
Rudachenko О., Bibik 
N. Theoretical and 
methodological 
principles of financial 
state management 
system development in 



Ukraine. Proceedings of 
the 13 th International 
Scientific Conference 
Public Economics and 
Administration 2019. 
Ostrava: VSB – 
Technical University of 
Ostrava, 2019.  Р. 343-
351. (Web of Science)
3. Єсіна В.О, 
Рудаченко О. О., 
Тараруєв Ю. О. 
Характеристика 
основних етапів 
оцінки потенціалу 
економічних систем. 
Науковий журнал 
«Вісник Одеського 
національного 
університету. 
Економіка» Том 25 
Випуск 3 (82).  2020. 
C. 23-28.
4. Єсіна В. О., Бібік Н. 
В., Рудаченко О. О. 
Інформаційно-
аналітичні засади 
управління 
бюджетуванням в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах. Бізнес 
Інформ. 2020. №9. C. 
107–116. 
5. Yesina V., 
Dymchenko O., 
Tararuiev I. 
Development of the 
Evaluation 
Methodology of the 
Regional 
Competitiveness Index 
in Ukraine. Proceeding 
of the 12 th 
International Scientific 
Conference / Public 
Economics And 
Administration 2017 / 
Ostrava, Czech 
Republic.- 2017. Р. 82-
89. (Web of Science)
6. Член редакційної 
колегії наукового 
видання Науково-
технічний збірник 
«Комунальне 
господарство міст». 
Серія: економічні 
науки  
https://science.kname.e
du.ua/index.php/uk/na
shi-
vydannia/komunalne-
hospodarstvo-
mist/komunalne-
hospodarstvo-mist-
ekonomichni-nauky
7. Експерт 
міжнародного проекту 
Світового банка 
«Перехід від 
витратних до 
стимулюючих методів 
тарифного 
регулювання: 
розробка нормативно-
правових актів, 
перехідної 
методології, 
включаючи перевірку 
на практиці, системи 



бенчмаркінгу сектору 
централізованого 
теплопостачання, а 
також розвиток 
інституційного 
потенціалу 
Національної комісії, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 
енергетики та 
комунальних послуг» 
(термін 06.2016-
12.2017 рр.)  Договір 
№ СПД-009-16 від 
29.06.2016 р.

141622 Островський 
Ігор 
Анатолійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

KH 005129, 
виданий 

29.04.1994, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004824, 
виданий 

27.12.1996

32 Глобальна 
макроекономік
а та 
зовнішньоекон
омічна 
політика 
держави

1. Островський І. А. 
Глобальна 
макроекономіка : 
конспект лекцій для 
студентів другого 
освітнього рівня 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 051 – 
Економіка, освітньої 
програми 
«Міжнародна 
економіка»; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. 88 
с.
2. Решетило В.П., 
Островський І.А. 
Сучасні проблеми 
функціонування 
економіки України у 
відкритому 
глобальному 
середовищі Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія: 
Економічні науки. 
2018. Випуск 29.Ч. 1. 
С. 64-69
3. Reshetylo V., 
Mozhaikina N., 
Ostrovskyi I. Problems 
and perspectives of 
innovative development 
of regions in Ukraine. 
Strategic Management : 
Global Trends and 
National Peculiaritis. 
Multiauthored 
monograf/ Poland: 
Publishing House 
“Balttija Publishing”, 
2019. 712 p. P. 606-621.
4. Островський І.А. 
Міжнародні цифрові 
платформи як 
інструмент 
макроекономічного 
регулювання ринків 
аграрної продукції. 
Проблеми системного 
підходу в економіці. 
2020. Випуск 3 (77). Ч. 
1. С. 21−25.
5. Островський І. А., 
Волковська К. А. 
Зовнішні шоки та 
проблеми 
молодіжного 
безробіття. Ефективна 
економіка. 2021. № 1. 
6. Стажування (180 



годин): Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, за темою 
«Сучасні методи 
дослідження проблем 
міжнародної мікро- і 
макроекономіки», 
наказ № 800-02 від 
12.10.2020 р. 
Свідоцтво, 
реєстраційний № 655 
від 25.11.2020 р.

 
 

  
 
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 16. Сприяти 
та керувати 
процесами 
економічної 
інтеграції та 
міжнародного 
співробітництва 
як на рівні окремих 
бізнес-структур, 
так й на рівні 
місцевих органів 
влади та місцевого 
самоврядування

Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного бізнесу 
та міжнародні 
державні інвестиції

Пояснювально-
ілюстративні, 
конспектування лекцій.
Репродуктивні методи, 
аудиторні та дистанційні. 
Розв’язання задач.
Евристичні, самостійна 
робота (доповіді, 
презентації). Імітаційні 
методи (ділова гра)

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач  і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. Презентація і 
захист індивідуальних робіт. 
Диференційований залік за 
білетами, які включають 
тестові завдання, питання 
відкритого типу та задачі

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

Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного бізнесу 
та міжнародні 
державні інвестиції

Пояснювально-
ілюстративні, 
конспектування лекцій.
Репродуктивні методи, 
аудиторні та дистанційні. 
Розв’язання задач.
Евристичні, самостійна 
робота: складання 
індивідуального проєкту, 
доповіді, презентації

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач  і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Презентація і захист 
індивідуальних робіт. 
Диференційований залік за 
білетами, які включають 
тестові завдання, питання 
відкритого типу та задачі

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

Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного бізнесу 
та міжнародні 
державні інвестиції

Пояснювально-
ілюстративні, 
конспектування лекцій. 
Репродуктивні методи, 
аудиторні та дистанційні. 
Розв’язання задач. 
Евристичні, самостійна 
робота (доповіді, 
презентації). Методи 
проблемного викладу 
(кейсові завдання)

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач  і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. Презентація і 
захист індивідуальних робіт. 
Диференційований залік за 
білетами, які включають 
тестові завдання, питання 
відкритого типу та задачі

ПРН 8 Збирати, 
обробляти та 
аналізувати 
статистичні дані, 
науково-
аналітичні 

Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). Аудиторні та 
дистанційні.
Розв’язання задач. 

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. 



матеріали, 
необхідні для 
вирішення 
комплексних 
економічних 
завдань

Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (реферати, есе)

Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та задачі

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

Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного бізнесу 
та міжнародні 
державні інвестиції

Пояснювально-
ілюстративні, 
конспектування лекцій. 
Репродуктивні методи, 
аудиторні та дистанційні. 
Розв’язання задач. 
Евристичні методи 
(доповіді, презентації). 
Самостійна робота 
(складання колективного 
проєкту, виконання 
індивідуальних завдань) 

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач  та і 
проблемних ситуацій. 
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Презентація доповідей, 
захист проекту, 
індивідуальних завдань. 
Диференційований залік за 
білетами, які включають 
тестові завдання, питання 
відкритого типу та задачі

ПРН 16 Сприяти 
та керувати 
процесами 
економічної 
інтеграції та 
міжнародного 
співробітництва 
як на рівні окремих 
бізнес-структур, 
так й на рівні 
місцевих органів 
влади та місцевого 
самоврядування

Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та задачі

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та задачі

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

Курсова робота 
«Проблеми та 
перспективи 
міжнародного 
економічного 
розвитку та 
міжнародного 
співробітництва»

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), навчально-
пізнавальні, аналітичні 
(проведення статистичних 
досліджень та порівнянь). 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань 
(обрання об’єкту аналізу)

Практична перевірка умінь і 
навичок (представлення і 
оформлення розділів 
курсової роботи). 
Теоретичний, аналітичний, 
графічний контроль. 
Рубіжний (поточний) 
контроль. Підсумковий 
контроль - 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

Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). Аудиторні та 
дистанційні.
Розв’язання задач. 
Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (реферати, есе)

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач  і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та задачі

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

Кредитно-
розрахункові 
інструменти 
міжнародного бізнесу 
та міжнародні 
державні інвестиції

Пояснювально-
ілюстративні, 
конспектування лекцій.
Репродуктивні методи, 
аудиторні та дистанційні. 
Розв’язання задач.
Евристичні, самостійна 
робота (пошук релевантної 
інформації, презентації)

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач  і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. Презентація і 
захист індивідуальних робіт. 
Диференційований залік за 
білетами, які включають 
тестові завдання, питання 
відкритого типу та задачі

ПРН 9 Приймати Курсова робота Словесні, наочні, практичні, Практична перевірка умінь і 



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

«Проблеми та 
перспективи 
міжнародного 
економічного 
розвитку та 
міжнародного 
співробітництва»

репродуктивні, проблемно-
пошукові.
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань

навичок (розв’язання 
проблемних ситуацій, 
представлення і 
оформлення розділів 
курсової роботи). 
Теоретичний, аналітичний 
контроль. Рубіжний 
(поточний) контроль. 
Підсумковий контроль - 
публічний захист

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

Кваліфікаційна робота Словесні, наочні, практичні, 
навчально-пізнавальні, 
дослідницькі, пошукові. 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань

Практична перевірка умінь і 
навичок, розв’язання 
проблемних ситуацій, 
поточний контроль, 
прослуховування звіту. 
Рубіжний контроль. 
Публічний захист

ПРН 17 Розробляти 
проєкти та 
стратегії 
розвитку 
господарюючих 
суб’єктів та 
окремих територій 
національного 
господарства у 
глобальному 
середовищі

Курсова робота 
«Проблеми та 
перспективи 
міжнародного 
економічного 
розвитку та 
міжнародного 
співробітництва»

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
дослідницькі, евристичні,
інтегровані. Консультації. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань щодо обраного 
об’єкту аналізу

Практична перевірка умінь і 
навичок (презентація і 
захист індивідуальних 
робіт). Теоретичний, 
аналітичний, графічний 
контроль. Рубіжний 
(поточний) контроль. 
Підсумковий контроль - 
публічний захист

ПРН 5. 
Дотримуватися 
принципів 
академічної 
доброчесності

Переддипломна 
практика

Словесні. Проблемний 
виклад. Частково-
пошуковий метод

Метод самоконтролю 
студента. Письмовий 
контроль

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

Переддипломна 
практика

Розповідь. Спостереження. 
Дослідницький метод. 
Проблемний виклад. 
Дослідницький метод

Тематичне оцінювання. 
Письмовий контроль. Усне 
опитування

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

Переддипломна 
практика

Спостереження. Практична 
робота. Ілюстрація. Вправа

Розв’язання задач і 
проблемних ситуацій. 
Презентація і захист звіту

ПРН 3. Вільно 
спілкуватися з 
професійних та 
наукових питань 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово

Кваліфікаційна робота Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда, дискусія); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(презентації, написання 
наукових тез, статей). 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань

Практична перевірка умінь і 
навичок. Поточний 
контроль – усне 
спілкування, 
прослуховування доповідей, 
письмовий контроль (тези, 
статті, вставки в тексті 
кваліфікаційної роботи). 
Підсумковий контроль – у 
формі публічного захисту

ПРН 4. Розробляти Кваліфікаційна робота Словесні, наочні, практичні, Практична перевірка умінь і 



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

репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), дослідницькі, 
евристичні, навчально-
пізнавальні, аналітичні.
Розв’язання проблемних 
ситуацій.
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань 
щодо обраного об’єкту 
аналізу. Розробка 
індивідуальних проєктів

навичок, зокрема, щодо 
аналізу науково-практичної 
проблеми.
Презентація аналітичних 
робіт та проєктів  
(представлення і 
оформлення розділів 
роботи). Презентація та 
захист аналітичних робіт та 
проєктів, індивідуальних 
завдань. Теоретичний, 
аналітичний контроль. 
Рубіжний (поточний) 
контроль. Підсумковий 
контроль - публічний захист

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

Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). Аудиторні та 
дистанційні.
Розв’язання задач. 
Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (реферати, есе)

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання задач  і 
проблемних ситуацій.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та задачі

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

Кваліфікаційна робота Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні), дослідницькі, 
проблемно-пошукові. 
Розв’язання проблемних 
ситуацій. Організація 
наукових дискурсів.
Самостійна робота. 
Консультації. Виконання 
індивідуальних завдань

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання проблемних 
ситуацій, представлення і 
оформлення розділів 
роботи. Теоретичний, 
аналітичний контроль. 
Рубіжний (поточний) 
контроль. Підсумковий 
контроль - публічний захист

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

Кваліфікаційна робота Дослідницькі, словесні, 
практичні, наочні, 
дискусійні, евристичні, 
інтегровані. Аналітична 
робота (проведення 
статистичних досліджень та 
порівнянь). Самостійна 
робота. Консультації. 
Виконання індивідуальних 
завдань щодо обраного 
об’єкту дослідження

Практична перевірка умінь і 
навичок (контроль 
розв’язання проблемних 
ситуацій, представлення і 
оформлення розділів 
курсової роботи). 
Презентація і захист 
індивідуальних робіт. 
Теоретичний, аналітичний, 
графічний контроль. 
Рубіжний (поточний) 
контроль. Підсумковий 
контроль - публічний захист

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

Курсова робота 
«Проблеми та 
перспективи 
міжнародного 
економічного 
розвитку та 
міжнародного 
співробітництва»

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні, 
дослідницькі, аналітичні, 
критичні. Консультації. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань щодо обраного 
об’єкту аналізу

Практична перевірка умінь і 
навичок (представлення і 
оформлення розділів 
курсової роботи). 
Теоретичний, аналітичний
контроль. Рубіжний 
(поточний) контроль. 
Підсумковий контроль - 
публічний захист

ПРН 5. 
Дотримуватися 
принципів 
академічної 
доброчесності

Кваліфікаційна робота Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
самостійна робота, метод 
створення проблемних 
ситуацій, виконання 
індивідуальних завдань, 
самоконтроль. Консультації

Практична перевірка умінь і 
навичок: розв'язання 
проблемних ситуаційних 
завдань, прослуховування 
звіту, представлення і 
оформлення розділів 
роботи. Теоретичний, 
аналітичний, графічний 
контроль. Рубіжний 
(поточний) контроль. 
Підсумковий контроль - 
публічний захист

ПРН 17 Розробляти Курсова робота Словесні, наочні, практичні, Графічний контроль. 



проєкти та 
стратегії 
розвитку 
господарюючих 
суб’єктів та 
окремих територій 
національного 
господарства у 
глобальному 
середовищі

«Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави»

пояснювально-ілюстративні. 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань 
(обрання об’єкту аналізу)

Рубіжний контроль. 
Публічний захист

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

Курсова робота 
«Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави»

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань 
(обрання об’єкту аналізу)

Графічний контроль. 
Рубіжний контроль. 
Публічний захист

ПРН 14 Розробляти 
сценарії і стратегії 
розвитку 
соціально-
економічних 
систем

Курсова робота 
«Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави»

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань 
(обрання об’єкту аналізу)

Графічний контроль. 
Рубіжний контроль. 
Публічний захист

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

Економіка розвитку Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

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

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

Економіка розвитку Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

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

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

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

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

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



економічних 
завдань

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

Інституційна 
економіка та 
соціальне 
проєктування

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). Аудиторні та 
дистанційні.
Наукові огляди. Розв’язання 
проблемних ситуацій. 
Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (реферати, есе, 
аналітичні роботи)

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання проблемних 
ситуацій.
Перевірка письмових робіт.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Презентація аналітичних 
робіт та проєктів. Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та розгорнутий 
аналіз науково-практичної 
проблеми

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

Інституційна 
економіка та 
соціальне 
проєктування

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). Аудиторні та 
дистанційні.
Розв’язання проблемних 
ситуацій. Конспектування 
лекцій. Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (есе, аналітичні 
роботи)

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання проблемних 
ситуацій.
Перевірка письмових робіт.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Презентація аналітичних 
робіт та проєктів. Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та розгорнутий 
аналіз науково-практичної 
проблеми

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

Інституційна 
економіка та 
соціальне 
проєктування

Словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні 
(пояснювально-
ілюстративні). Аудиторні та 
дистанційні.
Розв’язання проблемних 
ситуацій. 
Організація наукових 
дискурсів.
Конспектування лекцій. 
Самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (реферати, есе, 
аналітичні роботи). 
Розробка індивідуальних та 
групових проєктів

Практична перевірка умінь і 
навичок, зокрема, щодо 
розв’язання проблемних 
ситуацій.
Перевірка письмових робіт.
Поточне і підсумкове 
тестування. 
Презентація аналітичних 
робіт та проєктів. Екзамен за 
екзаменаційними білетами, 
які включають тестові 
завдання та розгорнутий 
аналіз науково-практичної 
проблеми

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

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 10. 
Застосовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 

Відкриті інновації та 
цифрова 
трансформація 
економіки

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні, 
розв’язання задач, 
конспектування лекцій, 
самостійна робота, 
виконання вправ для 
самостійного розв’язання, 

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок; - 
письмовий контроль (есе, 
реферати, тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 



забезпечення у 
соціально-
економічних 
дослідженнях та в 
управлінні 
соціально- 
економічними 
системами

метод створення 
проблемних ситуацій, 
виконання індивідуальних 
завдань

MOODLE, розв'язання 
проблемних ситуаційних 
завдань, прослуховування 
доповідей із самостійно 
вивчених тем

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

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

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

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

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

Управління 
міжнародними 
інвестиційними 
проєктами

Дослідницький, словесний, 
практичний, наочний, 
дискусійний

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

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

ПРН 3. Вільно 
спілкуватися з 
професійних та 
наукових питань 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово

Професійна іноземна 
мова

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда, дискусія); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(вправи з граматики та 
лексики, есе, реферати, 
презентації, написання 
наукових статей)

Поточний контроль – усне 
опитування, письмовий 
контроль, тести.
Підсумковий контроль – у 
формі диференційованого 
заліку



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

Курсова робота 
«Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави»

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань 
(обрання об’єкту аналізу)

Графічний контроль. 
Рубіжний контроль. 
Публічний захист

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

Курсова робота 
«Глобальна 
макроекономіка та 
зовнішньоекономічна 
політика держави»

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Консультації. Самостійна 
робота. Виконання 
індивідуальних завдань 
(обрання об’єкту аналізу)

Графічний контроль. 
Рубіжний контроль. 
Публічний захист

 


