
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

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

Освітня програма 37401 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

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

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

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 37401

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

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

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

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 172862

ПІБ гаранта ОП Момот Тетяна Валеріївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Momot@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-965-43-80

Додатковий телефон гаранта ОП +38(066)-363-78-53
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Створення освітньої програми, зміст якої включав би кращі світові практики та досягнення у галузі обліку і 
оподаткування було ініційовано через зміну системи підготовки докторів філософії в Україні в 2016 р., розроблено 
ОНП науковцями університету і фахівцями Харківщини з урахуванням досвіду інших країн. Відповідно до ОНП було 
складено НП. В цьому ж році почалася реалізація програми. Набутий досвід реалізації ОНП, залучення до оцінки 
ОНП здобувачів освіти, фахівців та роботодавців, призвели до необхідності змін ОНП. В результаті було затверджено 
нову редакцію ОНП у 2021 році.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ ОД ОВ

1 курс 2021 - 2022 0 0 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 0 0 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 2 1 1 0 0

4 курс 2018 - 2019 1 1 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 11236 Облік і аудит
17378 Фінансово-економічна безпека підприємства
17379 Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі

другий (магістерський) рівень 12447 Облік і аудит

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37401 Облік і оподаткування

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29358

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

129449 29358

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1087 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 071_ОНП_PhD_26.02.21.pdf WI7rSNczNRMUcB6WjnySjzqh3wi1x+AFgQZk1ugDZfI=

Освітня програма 071_ОНП_PhD_2016.pdf Nr0g/atGDaRBSDY4uj5MbQky6IP5/piqEUOj6SVSxoc=

Освітня програма Додаток до 
071_ОНП_PhD_26.02.21.pdf

dObZFaW3j7BgIuHF+3098vQ/ZyKfMdVW9QK706DUR
Ko=

Навчальний план за ОП 071 Облік і оподаткування (осінь 
2021_2022).pdf

82W3q1AAdR2YiT3mNAHPULfrAD+HruHGBmH8fAHy
/GI=

Навчальний план за ОП 071_НП_PhD_2016.pdf naTptywMPEKX0t/IzGEnmKkv6z/El3a54CTQdF/Kn8w
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Фактор PhD.PDF /lEnWMdA1VNYMccPZfxSxC134PKkigS6jPBlGwhxs/E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ХДУХТ PhD.PDF dEuvWlSg4vtuibu+DykepuYZecb1r392wIh6fk4nE/M=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОНП є сприяння всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, а також 
підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня доктора філософії в галузі управління та адміністрування за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здатних до самостійного вирішення інноваційних завдань обліково-
аналітичного забезпечення безпеко-орієнтованого управління суб’єктами господарювання в умовах гармонізації 
обліку за міжнародними стандартами, появи нових об’єктів обліку та порядку їх оцінки, до наукової, педагогічної та 
практичної діяльності у галузі обліку, контролю, аудиту, державного управління та бізнесу, до викладацької роботи у 
закладах вищої освіти. Унікальність ОНП полягає у поєднанні високого рівня теоретичної підготовки фахівців в 
провідному університеті дослідницького типу з практичною спрямованістю облікової науки у контексті 
функціонування та розвитку обліково-аналітичної та контрольної системи безпеко-орієнтованого управління 
підприємствами міського господарства, іншими суб’єктами господарювання та установами державного сектору. 
ОНП за своїми цілями узгоджується із місією та стратегією розвитку Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025

 

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»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Strategiya_Golovna_storinka/Strategy_O.M._Beketov_NUUE_in_Kharkiv_20
21-25.pdf ). Цілі ОНП «Облік і оподаткування» відповідають місії університету через підготовку 
висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати територіальний розвиток на національному, регіональному 
та місцевому рівнях. Освітня програма сприяє досягненню стратегічних цілей університету, зокрема щодо освітньої 
діяльності: вдосконалення змісту освіти та актуальності освітніх пропозицій, підвищення якості освіти та освітньої 
діяльності, особистого розвитку здобувачів освіти; наукової діяльності: розвитку наукової, експертно-аналітичної та 
інноваційної діяльності, розвитку інфраструктури забезпечення і стимулювання наукових досліджень, розвитку 
міжнародного наукового співробітництва; цифрової трансформації; інтеграції до світового науково-освітнього 
простору: інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності Університету.

 

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 впровадження, інформація про ОНП була доведена до здобувачів спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» магістерського рівня вищої освіти, зокрема цілі ОНП та особливості реалізації, можливості для 
індивідуалізації траєкторії навчання (вибіркові дисципліни за науковим спрямуванням аспіранта, можливості 
академічна мобільність та подальшого працевлаштування). Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів 
вищої освіти і випускників щодо формулювання цілей та програмних результатів проводяться періодичні 
заслуховування та розгляд пропозицій на засіданнях кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту. Крім 
того, проводяться опитування щодо задоволеності слухачів освітньою програмою. Так за результатами опитування 
аспірантів (2019, 2020 рр.) і обговорень було уточнено формулювання мети ОНП; розширено, осучаснено, уточнено 
перелік програмних результатів навчання у контексті компетентностей, необхідних для успішної управлінської 
діяльності на підприємствах міського господарства, інших суб’єктах господарювання та установах державного 
сектору, закладах освіти та науки. За результатами опитування аспірантів було запропоновано розширити, 
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осучаснити, уточнити перелік компонент освітньої програми; зокрема, додати освітні компоненти «Аудит та аналіз 
сталого розвитку», «Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами», за окремими ОК було 
розширено змістову складову.

- роботодавці

В процесі роботи над удосконаленням ОНП проводилися зустрічі з потенційними роботодавцями та 
представниками ринку праці, а також опитування роботодавців. Зворотній зв’язок з представниками наукових 
установ, інших закладів вищої освіти, державних інституцій та бізнесу, які є роботодавцями для випускників ОНП, 
здійснюється шляхом їх участі у спільних конференціях 
https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/12_13_11_.pdf тренінгах 
(https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/339-trening-z-protidiji-khabarnitstvu-ta-koruptsiji-dlya-ukrajini, відкритих 
лекціях, зустрічах з роботодавцями, під час проведення Днів кар’єри. Активну участь у обговоренні змісту освіти за 
ОНП брали представники ТОВ «Науково-виробничого підприємства «ФАКТОР» (Мельник О.М.), який є лідером з 
надання аудиторських послуг та інформаційно-консультаційного консалтингу в облісті обліку та оподаткування в 
Україні, що підтверджується наданою рецензією-відгуком. Пропозиції представників галузевих профільних 
підприємств ПАТ «Трест Житлобуд-1» (к.е.н., доц. Зубенко А.В.), ТОВ «Галар-аудит» (к.е.н. Клімова А.В.), було 
враховано при удосконаленні структури ОНП, а саме: формуванні оновлених обов’язкових і вибіркових компонент; 
фахових компетентностей і програмних результатів навчання; потенційних тематик наукових досліджень 
аспірантів.

- академічна спільнота

Активну участь у обговоренні змісту освіти за ОНП брали викладачі кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку 
і аудиту. Пропозиції академічної спільноти враховуються через участь викладачів кафедри фінансово-економічної 
безпеки, обліку і аудиту, а також представників групи забезпечення спеціальності, що приймали участь у розробці 
ОНП у методичних семінарах, на яких зокрема розглядаються питання розвитку освітніх програм і їх компонентів, 
впровадження сучасних освітніх практик, прикладних програмних продуктів та можливостей застосування ІКТ для 
покращення якості навчання. Крім зазначеного, при обговоренні навчального плану викладачами кафедри 
надавалось обґрунтування видів навчальних занять та їх обсяг у годинах за кожною дисципліною навчального 
плану.
Обов’язкові освітні компоненти ОК 1 – ОК 4 уніфіковано з іншими ОНП 3-го рівня. Рішення про це обговорювалось 
та було прийнято на НТР ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Протокол № 4 від 17.02.2016 р.).

- інші стейкхолдери

Результати та перспективи розвитку освітньої програми обговорюються на міжнародних науково-практичних 
конференціях та семінарах, в яких приймають участь гарант освітньої програми та викладачі кафедри, представники 
роботодавців та академічної спільноти, інші стейкхолдери, зокрема, слухачі аналогічних програм інших ЗВО, 
представники інших суб’єктів господарювання, зокрема комунальних підприємств 
(https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/293-internet-konferentsiya, 
https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/_25.pdf, 
https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2021/Zbirnik_tez_konf_Suchasni_technologii_2021.pdf) 
(https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/252-19-23-listopada-2018-roku-provedennya-kafedroyu-finansovo-
ekonomichnoji-bezpeki-obliku-ta-auditu-seminaru-treningu-dlya-golovnikh-bukhgalteriv-teritorialnikh-viddiliv-
derzhavnoji-kaznachejskoji-sluzhbi-ukrajini, https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/4484-підвищення-кваліфікації-
державних-службовців), неурядових (громадських) організацій, тощо (https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/265-
21-bereznya-2019-roku-uchast-kolektivu-kafedri-finansovo-ekonomichnoji-bezpeki-obliku-i-auditu-v-seminari-vidannya-
vse-pro-bukhgalterskij-oblik

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

Сучасні тенденції розвитку на ринку праці в сфері обліку і оподаткування зумовлені інтенсифікацією процесів 
реформування системи бухгалтерського обліку та оподаткування, які у свою чергу, актуалізують такі цілі навчання: 
підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних формулювати та ефективно вирішувати комплексні наукові 
та практичні проблеми в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування, а також такі програмні 
результати навчання за представленою ОНП: ПРН 1 – 7, ПРН 13, ПРН 17 – 21. Подальшому розвитку ОНП «Облік і 
оподаткування» сприяє системне забезпечення змісту програмних результатів освітньо-наукової програми (ОК 1 – 
ОК 8), які охоплюють основні напрями наукових досліджень

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

Галузевий контекст ОП реалізовано в обов’язкових компонентах освітньої програми («Теорії обліку та сучасні 
концепції звітності», «Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами», «Аудит та аналіз 
сталого розвитку»).
Регіональний контекст ОНП враховувався шляхом залучення стейкхолдерів регіонального рівня до формування 
обов’язкових, а також, вибіркових освітніх компонентів («Стратегічний бізнес-аналіз», «Обліково-аналітичне 
забезпечення управління результативністю господарської діяльності підприємства», «Економіко-математичне 
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моделювання  в наукових дослідженнях», «Податкова система») (Протокол № 6 від 26.01.2021 р.)
Приклади участі НПП ОНП у роботі галузевих та регіональних установ: професор Момот Т.В. - член Федерації 
професійних бухгалтерів і аудиторів України та Міжнародної асоціації фінансового менеджменту (International 
Financial Management Association) (США); професор Гордієнко Н.І. - член Громадської Спілки «Палата аудиторів і 
бухгалтерів України»; професор Харламова О.В. – віце-президент всеукраїнської громадської спілки «Палата 
аудиторів і бухгалтерів України», партнер Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів, 
сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було проаналізовано та враховано досвід 
аналогічних вітчизняних програм: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський 
національний економічний університет імені Семена Кузнеця) та інших закладів вищої освіти, що здійснюють 
підготовку за означеною програмою. На основі отриманих результатів аналізу ОНП з підготовки фахівців зі 
спеціальності «Облік і оподаткування» скоординовані з аналогічними силабусами Університетів: Danubius Univesity 
(м. Sládkovičovo, Словатська Республіка), Університеті Північної Флориди (м. Джексонвіль, США), Інститутом 
конкурентної аналітики (ICI, Німеччина). Разом з тим, проведено бенчмаркетинговий аналіз сайтів закордонних 
університетів, що здійснюють підготовку PhD за аналогічними програмами (Selinus University of Science and 
Literature, (Великобританія), Unicaf University (США), University of Alba Iulia (Руминія), Universidade de Aveiro 
(Португалія). На підставі такого аналізу визначено програмні пріоритети навчання, спрямовані на підвищення 
конкурентоздатності випускників ОНП «Облік і оподаткування» на ринку праці.
Всебічний аналіз програм дав можливість визначити основні тенденції підготовки докторів філософії за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування, які було враховано під час формування змісту освітньої складової 
програми, обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів, тощо.

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

Стандарт вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування  на третьому (освітньо-науковому) рівні рівні на 
момент формування звіту з самооцінювання не затверджено. Тому зміст ОНП враховує вимоги існуючого 
професійного стандарту на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти” (затверджений Наказом № 610 від 
23.03.2021 р. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) 
https://osvita.ua/doc/files/news/819/81950/610_Vikladachi_zakladiv_vishoyi_osviti.pdf

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

Визначені ОНП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для 
восьмого кваліфікаційного рівня, яким визначена інтегральна компетентність як «здатність ідентифікувати 
комплексні проблеми в галузі управління та адміністрування, у тому числі в дослідницько-інноваційній діяльності, 
та пропонувати підходи до їх вирішення, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або практики обліку, аудиту, аналізу й оподаткування, що забезпечується через оволодіння 
відповідними знаннями, уміннями/навичками, комунікаціями, відповідальністю і автономією, зокрема:
– знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) 
забезпечуються освітніми складовими ОК 2 – ОК 4, ОК 6 – ОК 8, які скеровані на реалізацію програмних результатів 
навчання ПРН 1– ПРН 6, ПРН 8 – ПРН 15, ПРН 17 – ПРН 21;
– уміння/навички (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері 
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового 
дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 
комплексних ідей) забезпечуються освітніми складовими ОК 2 – ОК 4, ОК 6 – ОК 8, які скеровані на реалізацію 
програмних результатів навчання ПРН 1– ПРН 6, ПРН 8 – ПРН 15, ПРН 17 – ПРН 21;
– комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; використання академічної української та іноземної мови у 
професійній діяльності та дослідженнях) забезпечуються освітною складовими ОК 1, ОК 3, які скеровані на 
реалізацію програмних результатів навчання ПРН 4, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 15, ПРН 16;
– відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності;  здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) 
забезпечуються освітніми складовими ОК 1 – ОК 8, які скеровані на реалізацію програмних результатів навчання 
ПРН 1 – ПРН 21

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
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45

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

33

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

12

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

Зміст ОНП має чітку структуру та повністю відповідає об’єктам вивчення та діяльності спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», які взаємопов’язані в логічну систему та сукупно дають можливість досягти заявлених цілей та 
програмних результатів навчання.
Опис предметної області спеціальності ОНП включає:
Об’єкт вивчення – теоретико-методологічні положення, організація та практика обліково-аналітичного й 
контрольного забезпечення безпеко-орієнтованого управління діяльністю суб’єктів господарювання, зокрема в 
сфері міського господарства, установ державного сектору та їх оподаткування. 
Теоретичний зміст предметної області – наукові концепції (теорії) обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей 
функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення 
економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, 
контролю, аудиту, аналізу та оподаткування. 
Інструменти та обладнання – сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, 
методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а 
також для збирання і аналізу даних.
Відповідність предметній області забезпечується обов’язковими освітніми компоненти програми, 8 позиціями (33 
кредити) з урахуванням науково-педагогічної практики. Підготовка та захист дисертаційної роботи включено до 
наукового плану роботи. Реалізація мовних, дослідницьких та загальних компетентностей забезпечуються ОК 1 – ОК 
4: «Академічна та наукова англійська мова», «Управління науковими проєктами», «Сучасні методи викладання у 
вищій школі», «Історія і філософія науки».
Розподіл змісту предметної області за ОК є таким: «Науково-педагогічна практика», «Теорії обліку та сучасні 
концепції звітності», «Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами», «Аудит та аналіз 
сталого розвитку»

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

В університеті запроваджено процедуру вільного вибору навчальних дисциплін, яка дозволяє сформувати 
індивідуальну освітню траєкторію. В кожній освітній програмі на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти 
відведено не менше 25% від загального обсягу підготовки.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів здійснюється протягом двох місяців з дня зарахування 
здобувача шляхом вільного вибору ним освітніх компонентів (із запропонованого переліку) після консультацій з 
науковим керівником та фіксується в індивідуальному плані (п. 4.3.4 Положення про підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (https://cutt.ly/wbR8NeJ) та роділу 5. Організація освітнього 
процесу Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3oQjiuS). Індивідуальна освітня траєкторія 
забезпечується також завдяки:
– комплексному урахуванню науково-дослідницьких інтересів аспірантів у різних сферах обліку і оподаткування, 
розширеним переліком вибіркових компонент;
– участі у програмах академічної мобільності;
– диференціації завдань самостійної роботи аспірантів, індивідуального навчання, відповідно до яких, наприклад, 
аспірантам під час вивчення навчальних дисциплін надається можливість вибору завдань відповідно до тематики 
власних наукових досліджень

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

Аспіранти мають можливість для реалізації свого права на вибір навчальних дисциплін після ознайомлення із 
освітньо-науковою програмою та навчальним планом, які є у відкритому доступі на сайті НН ІПКВК 
(https://bit.ly/2YEvgww ) та сайті кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту https://bit.ly/3iW6tLM . Це 
дає підстави для здійснення обґрунтованого вибору, який впершу чергу враховує інтереси власних наукових 
досліджень. Обрані дисципліни фіксуються в індивідуальному плані здобувача.
Аспіранти спираються при виборі на власні наукові інтереси, напрям власного дослідження. Індивідуальний план 
здобувача за ОНП затверджується в двохмісячний термін після зарахування на засіданні Вченої ради ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова.
Також, треба зазначити, що:
– згідно п. 4.1.6 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
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(https://cutt.ly/wbR8NeJ ) протягом І-ІІІ років підготовки в аспірантурі Університету здобувачі ступеня доктора 
філософії можуть вивчати позакредитні навчальні дисципліни, які не передбачені навчальним планом (на 
факультативах, семінарах, лекціях тощо) за погодженням із науковим керівником (відповідна заява здобувача вищої 
освіти ступеня доктора філософії подається до відділу аспірантури і докторантури за місяць до початку таких 
навчальних занять) загальною кількістю не більше 10 кредитів за семестр; Позакредитні дисципліни 
запроваджуютья в Університеті на відповідний навчальний рік. (Положення про організацію освітнього процесу 
(https://bit.ly/3oQjiuS)
– згідно пп. 4.1.12-4.1.13 Положення, засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі 
Університету, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність - на базі інших ЗВО (наукових установ).
При цьому аспірантам, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи 
здійснення наукової діяльності в іншому ЗВО (науковій установі) на території України чи поза її межами 
гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії;
– в ОНП «Облік і оподаткування» передбачена можливість аспірантам за власним бажанням включати до списку 
вибіркових компонент одну з навчальних дисциплін із Каталогу курсів інших ОП рівня магістра або ОНП третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом № 377-01 від 06.10.2021 р., яка не вивчалась ними 
раніше

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

Практична підготовка здійснюється через набуття практичних навичок під час виконання освітньої і наукової 
складової ОНП.
Практична підготовка аспірантів забезпечується:
– виконанням практичних завдань під час занять, індивідуальних завдань для самостійної роботи; 
– науково-педагогічною практикою, під час якої, окрім навичок з наукової роботи, здобувачі набувають практичних 
навичок щодо розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін, проведення практичних занять, 
супроводження в системі дистанційного навчання Moodle.
– апробацією результатів дисертаційного дослідження під час участі в міжнародних науково-практичних 
конференціях та семінарах, впровадженням результатів досліджень у діяльність суб’єктів господарювання, зокрема 
в сфері міського господарства та установ державного сектору та навчальний процес, участю аспірантів у виконанні 
госпдоговірних та держбюджетних тем.
Загальні положення організації практичної підготовки викладені в Положенні про підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (https://cutt.ly/wbR8NeJ) пункти 4.1.8- 4.1.9. Крім цього протягом 
періоду навчання аспіранти приймають участь у науково-практичних конференціях і семінарах, круглих столах

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

ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills), що відповідають цілям програми 
та дозволяють слухачам у подальшому успішно здійснювати професійну діяльність: лідерство, здатність до 
комунікації із загальною та спеціальною аудиторіями, креативність, здатність брати на себе відповідальність, 
здатність до критичного мислення, вміння вирішувати конфлікти, управляти своїм часом, працювати в команді.
Основу softskills ОНП формують загальні компетентності: здатність планувати і вирішувати завдання власного 
професійного розвитку; здатність дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності науковця, 
так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень науки на соціально-економічну та духовну сфери 
суспільства; здатність до участі у міждисциплінарних проєктах та вміння використовувати результати наукових 
досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового дослідження; здатність працювати у 
великій науковій групі, ставитися із повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів 
групи. Ці компетентності формуються відповідними дисциплінами ОНП циклу загальної підготовки (ОК 2 – ОК 4, 
ОК 6 – ОК – 8), під час науково-педагогічної практики (ОК 5), підготовки дисертаційної роботи та апробації її 
результатів. Окремі softskills формуються завдяки використанню таких форм навчання як групова, парна, 
індивідуальна та фронтальна, які передбачають активну взаємодію між здобувачами вищої освіти, вимагають 
самоорганізації

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

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

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу, затвердженого наказом №281-01 від 13.07.2021 
(https://bit.ly/3oQjiuS) , навчальний час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, 
відведених для засвоєння відповідної програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Навчальний план ОНП 
передбачає освітню складову у перші два роки навчання, 45 кредитів ЄКТС. Навчальний рік становить 2 семестри. 
Теоретичне навчання триває 2 роки, а саме: 4 семестри по 15 тижнів. Загалом теоретичне навчання складає 45 
кредитів. 1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. Загальне навчальне навантаження здобувача включає час на 
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лекційні та практичні заняття, консультації, практики, самостійну роботу, виконання індивідуальних завдань, 
контрольні заходи. У структурі аудиторного навантаження близько двох третин часу відведено на практичні заняття. 
Тижневе аудиторне навантаження аспіранта становить 6 години. Обсяг самостійної роботи 75% від загального 
обсягу дисципліни. У структурі аудиторного навантаження 53% відведено на лекції та 46 % на практичні заняття

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

В ХНУМГ ім.О.М.Бекетова організація навчально процесу за дуальною формою навчання базується на співпраці 
підприємств, установ, організацій та Університету. Умови взаємодії, права і обов’язки сторін регулюються 
відповідними договорами між підприємством, Університетом та здобувачем вищої освіти. За ОНП «Облік і 
оподаткування» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена та не здійснюється

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

Правила прийому до аспірантури та докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в 2021 році
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/aspirantura/vstup-do-aspirantury

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

До участі у вступних випробуваннях, які передбачають фаховий іспит із спеціальності та іспит з іноземної мови для 
громадян України (вступний іспит з української мови – для іноземних громадян), допускаються здобувачі, які 
отримали другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 
(https://bit.ly/3mQCLcf) , або отримали цей рівень з іншої галузі знань (спеціальності) при успішному складанні 
додаткового вступного іспиту за фахом (https://bit.ly/3oSjMRf). Особливості ОНП «Облік і оподаткування» (третього 
рівня) відображені у вступному випробуванні - іспиті із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра 
з відповідної спеціальності (другий рівень). Програми вступних іспитів включають в себе орієнтовний перелік тем та 
екзаменаційних питань. Робота оцінюється в інтервалі від 0 до 100 балів. Програма фахового іспиту із спеціальності 
формується членами групи забезпечення спеціальності 071, переглядається та затверджується щорічно. Програма 
вступного іспиту з іноземних мов (http://surl.li/tdyv) визначає обсяг, достатній для подальшого вдосконалення 
іноземної мови в аспірантурі. Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним сертифікатом 
не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, звільняється від складання вступного іспиту 
з іноземної мови, результат якого вважається рівним 100 балам.

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

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється п.9.7 Порядку перезарахування 
результатів навчання Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3oQjiuS) , Положенням про 
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників, для 
учасників програм академічної мобільності
https://bit.ly/3DraTlE 
Здобувачам надається можливість включення до індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми 
підготовки доктора філософії освітніх компонентів із навчальних планів підготовки докторів філософії відповідних 
спеціальностей, які затверджені у закладах - партнерах. Документ, який здобувач освіти отримає після успішного 
завершення програми академічної мобільності – сертифікат або академічна довідка, в яких зазначаються кількість 
кредитів і результати навчання за освітніми компонентами програми

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

В рамках існування даної ОНП прикладів визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО не було

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)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)
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Питань щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОНП не виникало.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Викладання та навчання за кожним освітнім компонентом включає такі форми та методи навчання, як лекційні і 
практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні завдання, контрольні заходи (тестування), педагогічну 
практику, підготовку статей, презентацію результатів досліджень на міжнародних та вітчизняних конференціях, 
підготовку дисертаційного дослідження, захист наукових досягнень у вигляді дисертації та регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова (https://bit.ly/3oQjiuS), Положенням 
про організацію самостійної роботи (https://bit.ly/3v9upA3).
Під час проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам навчання, активно використовують 
мультимедійні засоби та програмне забезпечення. Кожна дисципліна ОНП забезпечена дистанційним курсом на 
платформі Moodle Університету та може здійснюватися з використанням наступних дистанційних засобів навчання 
(Moodle, Teams та інш.).
В таблиці 3 Додатку наведена «Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання»

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

Студентоцентричне навчання у процесі реалізації ОНП здійснюється за рахунок: вибору форми навчання (денна, 
заочна); залучення здобувачів до формування ОНП; вибору здобувачами навчальних дисциплін відповідно до 
специфіки дослідження; відповідністю методів і форм навчання принципам академічної свободи для всіх учасників 
навчального процесу; наявністю дистанційних курсів на платформі Moodle Університету; вільним доступом до 
інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних, програмного забезпечення. Результати опитування здобувачів 
свідчать про достатньо високий рівень задоволеності методами навчання і викладання. 
https://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Опитування_аспірантів_2020_-_Google_Формы.pdf , 
https://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Опитування_аспірантів_06.2021_-_Google_Формы.pdf , 
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Новини/2021/Реалізація_PhD-програм_2021.pdf  
https://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Анкета_опитування_аспирантов_по_дистанционному_обучению_06.2021_-
_Google_Формы.pdf

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

ОНП забезпечує принципи академічної свободи аспірантів, 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. Аспіранти є 
вільними у виборі напряму власного наукового дослідження; 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.
Саме розширення меж академічної свободи у виборі різних способів подання і засвоєння навчального матеріалу, 
проведення наукових досліджень сприяє удосконаленню ОНП

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:
– у профілі освітньої програми, що є частиною Інформаційного пакету Університету;
– викладачем на першому занятті з дисципліни;
– на офіційному сайті кафедри https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/osvitno-naukovi-prohramy та 
у відповідному курсі на порталі дистанційного навчання (робоча програма навчальної дисципліни);
– у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи.
Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення у графіку організації освітнього процесу, розкладі 
атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в друкованому та 
електронному вигляді. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

ОНП передбачає освітню та наукову складову освітнього процесу. Термін навчання за ОНП складає 4 роки, з яких 
перші 3 відводяться для проведення наукових досліджень та засвоєння освітніх компонентів (освітня складова – 4 
семестри), а останній 4 рік – для верифікації отриманих результатів, написання та захисту дисертаційної роботи. 
Засвоєння знань та набуття навичок за ОНП нерозривно пов’язані з проведенням самостійного наукового 
дослідження аспіранта. Так індивідуальні завдання, виконання яких передбачено робочими програмами 
навчальних дисциплін, є елементами дисертаційного дослідження (опис методології власного дослідження, методи 
дослідження, наукові публікації, науковий виступ, тематичні дискусії, тощо). Практичні заняття з певних дисциплін 
проводяться із застосуванням методу проблемного викладання у формі наукової дискусії, презентацій власних 
наукових досліджень, обговорення тем дисертаційних досліджень, визначення предмету, об’єкту, мети дослідження. 
Такими чином, освітній процес та окремі освітні компоненти органічно поєднані з дослідженнями, які проводяться 
аспірантами. 
Апробація досліджень відбувається шляхом доповідей на наукових конференціях, наукових, науково-практичних 
семінарах і круглих столах, наукових зустрічах, друку у наукових виданнях. Під час навчання за ОНП здобувачі 
беруть участь у виконанні НДР кафедри, наприклад, в рамках НДР «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
функціонування системи управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання України в 
сучасних умовах: теорія, методологія, практика» (ДР № 0116U005339, 2016-2020 рр.) було репрезентовано 
дослідження: Краснікової Н.Г. («Антикорупційний аудит як інструмент контролю та протидії корупції на 
підприємстві», в рамках другого етапу «Управління фінансово-економічною безпекою, інформаційно-аналітичне 
забезпечення та конкурентна розвідка: облік,  аудит, оподаткування (проміжний)» (2017 р.) та («Обліково-
аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони 
здоров’я», п’ятий (заключний) етап «Проблеми та шляхи досягнення фінансово-економічної безпеки на мікро-, 
мезо- та макрорівні» (2020 р.); Краївського Б.Б. («Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки 
споживачів житлово-комунальних послуг із використанням інтегрованої звітності»); Наумова В.В. («Оцінка рівня 
економічної безпеки підприємств будівельної галузі») – п’ятий (заключний) етап «Проблеми та шляхи досягнення 
фінансово-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні» (2020 р.).
Аспіранти під керівництвом провідних науковців регулярно публікують іноземною мовою результати власних 
наукових досліджень у виданнях, що індексуються НМБД Scopus:
Наукові результати, отримані у результаті виконання ОНП, впроваджуються у освітній процес за спеціальністю 071 
Облік і оподаткування у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, у виробничі та організаційні процеси інших організацій та 
установ (акти впровадження Краснікової Н.Г.)

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

Викладачі здійснюють системну роботу щодо оновлення змісту освітніх компонентів в результаті: підвищення 
кваліфікації, проходження стажування в вітчизняних або зарубіжних ЗВО (https://bit.ly/3mK1uyV) та підприємствах, 
участі у науково-практичних конференціях тощо. Так, за міжнародне підвищення кваліфікації пройшли 
проф.Момот Т.В. за програмами:«Erasmus+ KA107 International Credit Mobility Programme»(Турція,2021), 
«Qulification Enhancement Program:Distance Education: Innovative Methods and Digital Technologies» (Польща,2020); 
проф.ІлляшенкоО.В. та доц.Мізік Ю.І.«Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom» 
(Польща,2020). Протягом 2020-2021 р. НПП кафедри проводилися наукові дослідження за госпдоговірними 
темами: «Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-
комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-
комунального господарства»(Тема № 712, замовник Департамент комунального господарства Харківської міської 
ради); «Формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства (на прикладі КП «Харківводоканал»)»(Тема № 37/3–НР/19, замовник КП 
«Харківводоканал»). Результати наукових досліджень, викладені у наукових статтях, були імплементовані у зміст 
освітніх компонентів ОНП, зокрема: Larysa Hnylytska, Ievgeniia Gavrylychenko, Stepan Melnyk, Olena Illiashenko, 
Yevhenii Rudnichenko, Nataliia Havlovska. Optimization of Information Analytical Support for Assessing the Reliability of 
Counterparties from the Standpoint of Economic Security. TEM Journal. Vol.10. No.1. February 2021. Р. 994-1015– 
«Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами» (Тема 2 Методологія безпеко-орієнтованого 
управління; Тема 6 Аналітичні інструменти безпеко-орієнтованого управління підприємством.) Olena Kharlamova, 
Serhii Tkachenko, Yevheniia Poliakova, Roman Lipskyi, Svitlana Prokhorchuk Management Accounting Using 
Вenchmarking Tools Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 24, Issue 2, 2020; Мomot T., 
Karpushenko M., Lytovchenko O., Filatova I., Soboleva G. Compiling Invest-oriented Reporting: Advantages, Standards, 
Recommendations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. No 3/13. 2021. P. 47-55–«Теорії обліку та 
сучасні концепції звітності» (Тема 8. Розвиток парадигми інтегрованої звітності в безпеко-орієнтованому управлінні 
суб’єктами господарювання; ) Momot T., Vlasova O., Gordienko N., Karpushenko M., Illіashenko O., Yaroshenko I., 
Solodovnik O., Kozlova A. Internal Auditing in the Public Sector: Issues of Risks Compliance Application. Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal Volume 25, Issue 3, May 2021. Р. 1-9 – «Аудит та аналіз сталого розвитку» 
(Тема 3. Концепція якості послуг з аудиту та аналізу як інструменти досягнення цілей сталого розвитку)

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

В рамках навчання за ОНП аспірати беруть участь у закордонних наукових конференціях:Тан Лінлін (Чешська 
республіка,2019), Наумов В.В. (Чешська республіка,2019). Положення про академічну мобільність студентів, 
аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників від 26.10.2018 регламентує діяльність щодо 
організації академічної мобільності аспірантів та інших учасників освітнього процесу. (https://bit.ly/2YEMA4w). 
Координація міжнародної діяльності здійснюється Центром міжнародної діяльності https://bit.ly/3lz4jDu  За 
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результатами навчання та отриманням проф.ХарламовоюО.В. диплому спеціаліста АССА з міжнародної фінансової 
звітності (AССА DipIFR), проходження сертифікації ICFM (Institute of Certified Financial Managers, ICFM, 
Великобритания), було переглянуто та актуалізовано ППН.01 «Обліково-звітні системи» (ОНП 2016 р) із 
запровадженням ОК 6 «Теорії обліку та сучасні концепції звітності» (ОНП,2021). При запровадженні ОК 7 «Безпеко-
орієнтоване управління соціально-економічними системами» використано результати наукових досліджень проф. 
Ілляшенко О.В. (Таблиця 2). Укладено договори з рядом ЗВО країн Євросоюзу про співробітництво, спрямоване на 
розвиток навчальної та наукової діяльності, організацію академічної мобільності студентів, обмін спеціалістами для 
читання лекцій, проведення наукових досліджень, семінарів і консультацій. (https://bit.ly/3jfzWk7 , 
https://bit.ly/3mR1WLN, https://bit.ly/3BAELvl , https://bit.ly/3ABheJx, https://bit.ly/3FJRxu6).

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

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

На ОНП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється 
під час аудиторних занять аспірантів та дає змогу систематично здійснювати перевірку рівня засвоєння теоретичних 
і практичних знань. На ОНП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів навчання: 
усне і письмове опитування (теоретичні питання, ситуаційні вправи, контрольні завдання тощо); тестування. 
Модульний контроль передбачає оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів вищої освіти за 
окремим змістовим модулем дисципліни в терміни визначені графіком навчального процесу. Підсумковий 
(семестровий) контроль забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів за етапі закінчення вивчення 
дисципліни. 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 ОНП загалом.
Формою атестації за ОНП визначено публічний захист дисертаційної роботи

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до аспірантів інформації щодо термінів вивчення дисципліни, 
форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Після зарахування до аспірантури аспірантам доводиться 
інформація щодо особливостей підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні, зокрема щодо освітньої 
складової ОНП, ведення індивідуальних планів роботи тощо. Зрозумілість форм контрольних заходів 
забезпечується дотриманням вимог Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3oQjiuS). Форми 
підсумкового контролю для дисциплін – іспит, 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?

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

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

Стандарт вищої освіти відсутній. У Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук Університету (http://surl.li/tgjk ) визначено форми, терміни, звітні документи (п.п 4.4 Звітування 
аспірантів відповідно до індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії). Аспіранти, яких переведено на четвертий рік навчання мають пройти процедуру попередньої експертизи 
дисертації згідно Порядку проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії 
(http://surl.li/tgkj) та представити її до захисту згідно Тимчасового алгоритму реалізації Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
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(https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/normatyvno-pravova-baza ). Обов’язковою умовою допуску до 
захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової 
роботи

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 
(https://bit.ly/3oQjiuS). Форма проведення іспиту 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 аспірантів. Процедура звітування 
аспірантів відповідно до індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії регламентується пп. 4.4 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук Університету (http://surl.li/tgjk) Звітування відбувається в терміни, встановлені для проведення 
проміжної атестації за робочими планами проміжне в січені-лютому місяці, річне - в червні місяці)

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 іспитів/диф. 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.
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Університету 
(http://surl.li/tgjk ) п.8.3 описує процедуру, якщо здобувач не погоджується з оцінкою. Щодо конфлікту інтересів, то 
п.4.2.7- 4.2.10 описують відповідальність і обов’язки наукового керівника, який за невиконання своїх 
функціональних обов’язків може бути звільнений від цих обов’язків. Випадків оскарження результатів контрольних 
заходів, а також конфлікту інтересів при реалізації даної ОНП не було

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3oQjiuS) 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 іспиту з дисципліни, доки він не виконає всі види робіт, передбачених 
програмою з цієї дисципліни. Випадків застосування відповідних правил при реалізації даної ОНП не було

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

Положення про організацію освітнього процесу та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук Університету забезпечують 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. Згідно п.8.3 Положення 
(http://surl.li/tgjk ), здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати 
обґрунтоване пояснення. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна 
комісія з директора НН ІПКВК, завідувачів випускової та на якій викладається дисципліна, викладача,  
представника Ради молодих вчених, наукового керівника аспіранта. Комісія розглядає апеляції щодо порушення 
процедури проведення контрольних заходів упродовж шести календарних днів після їх подання. За бажанням 
здобувач вищої освіти, який подав апеляцію, може бути присутнім при розгляді своєї заяви. Рішення апеляційної 
комісії доводиться до аспіранта, який підтверджує це особистим підписом у протоколі засідання апеляційної комісії. 
Право здобувача вищої освіти на оскарження дії або бездіяльність посадових осіб (представників адміністрації) 
Університету щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів реалізується шляхом 
звернення з відповідною заявою до ректора. Випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОНП не було

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

– Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2016 п.3.10 Системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих 
навчальних закладів і здобувачів вищої освіти http://surl.li/kqkr 
– Кодекс честі Університету (2017 р.) http://surl.li/krya 
– Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівня в 
інформаційній системі «Unplag» (2017 р.) https://bit.ly/3mTZunJ 
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– Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова (2019 р.), п.6 передбачає проходження перевірки на наявність ознак плагіату http://surl.li/tgkj 
– Тимчасовий алгоритм реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (2019 р.) п.1.4 передбачає проходження перевірки на наявність ознак плагіат  
https://bit.ly/3AKW5wi 
– Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019 
http://surl.li/tmzo 
– Положення про академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату (проєкт на громадському 
обговоренні) https://cutt.ly/JtHhOIT 
Адміністратор системи Unichek Університету є секретарем НМК 303 «Академічна доброчесність» сектору вищої 
освіти НМР МОН України

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 
«Unichek». Після завершення здобувачем освіти за ОНП та завершенням роботи над рукописом дисертації за умови 
позитивного висновку керівника, рукопис дисертації в електронному вигляді подається на перевірку на ознаки 
плагіату. Не більше 10 робочих днів з дня подання роботи НН ІПКВК формує довідку та звіт про результати 
перевірки. Довідка є вхідним документом для подання документів на розгляд кафедри, яка формулює свої 
рекомендації щодо попередньої експертизи роботи (Тимчасовий алгоритм (https://bit.ly/3AKW5wi). Результати 
навчання здобувачів, що оформлені у вигляді статей, що друкуються фахових журналах Університету, підлягають 
обов’язковій експертній оцінці та перевірці на наявність у них неправомірних запозичень в системі Unicheck. НН 
ІПКВК та кафедрами проводиться моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти з поняттям академічної 
доброчесності. На web-порталі університету систематично проводиться опитування студентів, в тому числі з питань 
академічної доброчесності. Згідно з Наказом №187-01 від 25.05.2021 р. «Про опитування студентів щодо викладання 
дисциплін другого семестру 2020 – 2021 н.р.» https://bit.ly/3aBRxh4 проводиться опитування з метою забезпечення 
студентоцентрованого підходу та забезпечення зворотнього зв’язку

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

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

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

Відповідальність за дотримання академічної доброчесності та її порушення визначається в Розділі 4 проєкту 
Положення про академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату в Харківському 
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. В університеті наказом ректора створена 
комісія з питань етики та академічної доброчесності 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_с_печатью.pdf ) Порушення 
академічної доброчесності може бути підставою для відрахування здобувача вищої освіти. При виявленні випадків 
порушення академічної доброчесності:
– під час виконання навчальних завдань, завдання повертається здобувачеві вищої освіти на доопрацювання;
– під час контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід;
– під час проведення попередньої експертизи дисертаційного дослідження, дисертаційна робота повертається 
аспіранту для усунення виявлених недоліків та на загальне доопрацювання.
На ОНП «Облік і оподаткування» не було випадків порушень академічної доброчесності

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
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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 ОНП розглядаються такі критерії відбору:
1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою.
2. Спеціальність захисту дисертації.
3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання.
4. Кількість і якість показників активності викладача.
5. Рівень публікаційної активності.
6. Soft skills (соціальні навички).
7. Наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації.
На засіданні кафедри здійснюється обговорення кандидатур претендентів щодо: звіту про роботу за попередній 
період, аналізу проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної 
роботи тощо.
Детальна інформація про викладачів на ОНП наведена в Таблиці 2.

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

Роботодавці ОНП беруть активну участь у:
– конференціях і семінарах, яві відбуваються в університеті;
– формулюванні завдань наукових досліджень аспірантів, за результатами яких розробляються відповідні 
рекомендації та пропозиції, які впроваджуються в господарську діяльність таких стейкхолдерів (довідки про 
впровадження);
– викладанні на умовах сумісництва (Зубенко А.В.) та головуванні у ЕК із захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів 
та магістрів спеціальності 071 Облік і оподаткування (Політучій С.Я., Мельнік О.М.);
– рецензуванні освітніх програм (https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/osvitno-naukovi-prohramy 
). Для збирання відгуків роботодавців та партнерів проводиться опитування;
– розширених засіданнях кафедри з обговорення шляхів удосконалення освітніх програм та навчальних планів 
щодо їх відповідності вимогам ринку праці, а також обговорення результатів наукових досліджень аспірантів тощо

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

Для реалізації ОНП практики, експерти та представники роботодавців залучаються до аудиторних занять таким 
чином: 
– викладають навчальні дисципліни з залученням профессіоналів-практиків (Зубенко А.В., Чередніченко О.Ю.) для 
проведення занять за бінарною формою на громадських засадах;
– надають матеріали для практичних занять (практичні ситуації (кейс-стаді)) та консультативної допомоги в 
побудові сучасного, зорієнтованого на практичні аспекти спеціальності, освітнього процесу;
– беруть участь у формуванні індивідуальних завдань за освітніми компонентами у відповідності до сформульованих 
завдань дисертаційного дослідження, сприяють впровадженню результатів цих досліджень.
Викладачі ОНП мають потужний досвід практичної професійної діяльності. 
Професор Момот Т.В. - член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України та Міжнародної асоціації 
фінансового менеджменту (International Financial Management Association) (США); 
Професор Гордієнко Н.І. - член Громадської Спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України»; 
Професор Харламова О.В. – віце-президент всеукраїнської громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів 
України», партнер Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів, сертифікований аудитор, AССА 
DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL.
Доцент Ільєнко О.Л. - член Української філії Міжнародного об’єднання викладачів англійської мови TESOL-Ukraine 
з 1995 року. В 2018 році обрана президентом цієї асоціації

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/tnkl ). Моніторинг та стимулювання рівня 
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp ). Мають місце курси 
підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) в 
Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси Наукової бібліотеки зокрема щодо 
роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. Університет співпрацює з іншими організаціями 
щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації викладачів. Так, з моменту запровадження ОНП «Облік і 
оподаткування» її викладачі направлялись на підвищення кваліфікації у Харківський національний автомобільно-
дорожній університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Інститут 
Люблінського науково – технологічного парку, тощо. НПП щорічно приймають участь у різноманітних 
міжнародних програмах підвищення кваліфікації з отриманням відповідних сертифікатів, що демонструють рівень 
їх професійної майстерності (https://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Междун._деят-сть_20-21_compressed.pdf )

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
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Два рази на рік в університеті проходить рейтингування НПП та кафедр Університету (). За перші місця в 
університетському рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед 
кафедр отримують додаткові фінансові ресурси на розвиток.
З метою стимулювання наукової активності, в університеті запроваджено преміювання за досягнення високого 
рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla) НПП, за рішенням Вченої ради 
університету, може бути присвоєно почесне звання:
– «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;
– «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та 
науково-педагогічну діяльність відзначена подякою Міністерства освіти і науки України (2021) (https://bit.ly/3aI1tpi 
) та Прем’єр-міністра України «За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку національної освіти, плідну 
багаторічну працю та високий професіоналізм» (2017) (https://bit.ly/2YTvGzq ) завідувачка кафедри фінансово-
екрномічної безпеки, обліку і аудиту, гарант ОНП д-р екон. наук, професор Момот Т.В.
Рівень викладацької майстерності враховується при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад НПП та 
встановленні терміну трудового контракту

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання забезпечується:
– обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації (lightpro), комп’ютерною технікою з встановленим 
прикладним програмним забезпеченням (Microsoft Office 365, MS Project 2016 - згідно договору), 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/
– 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.
Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів програми наведені в 
Таблиці 1.

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, ситема 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 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf);
– застосування в освітньому процесі студентсько-центричного підходу, моніторинг їх очікувань від навчання, 
співпраці з науковим керівником, сприятливої атмосфери на кафедрі тощо.
Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграє Рада молодих вчених, яка працює в Університеті 
(https://cutt.ly/jtP62An ).
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

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;
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– 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

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 НН ІПКВК (https://ipkvk.kname.edu.ua), Науковою бібліотекою 
(https://library.kname.edu.ua), Центру Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua) та Університету.
Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОНП щодо складання 
індивідуальних планів; атестації; процедури звітування; академічної доброчесністі; академічної мобільності тощо.
Рада молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та Первинна профспілкова організацією здійснюють соціальну 
підтримку здобувачів.
З метою координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження 
гендерних підходів в науково-дослідну роботу, навчально-виховний процес створено Гендерний центр 
(https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-tsentra). За результатами опитування (https://bit.ly/3AInVJM ), 
здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки в університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені здобувачами освіти враховуються у 
подальшій діяльності Університету

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

В університеті розроблено 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 
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 2020 - 2021 навчальному році продовжується робота з адаптації університету, за планом: адаптація аудиторій 
центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та спрямовуючих 
тактильних індикаторів та смуг.

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

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів, 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 ОНП «Облік і оподаткування» вказаних ситуацій не було. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються Положенням 
про освітні програми 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf  ) Участь членів 
груп забезпечення спеціальностей у процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує 
Положення про групу забезпечення спеціальності та гаранта освітньої програми 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/ Положення_Група_забезпечення_гарант_2021.pdf 
). Перелік членів групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування», в яку входять НПП, що складають 
відповідну групу за ОНП «Облік і оподаткування» на 2021/2022 навчальний рік затверджений Наказом № 372-01 
від 05.10.2021

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

У 2016-2019 роках зусилля кафедри були спрямовані на вдосконалення змісту освітніх компонентів, набуття досвіду 
щодо підготовки аспірантів за спеціальністю та співпраці з роботодавцями, отримання зворотного зв’язку від 
стейкхолдерів.
У 2020 р. група забезпечення спеціальності узагальнила набутий досвід та матеріали зворотного зв’язку, 
результатом якого став мотивований висновок щодо необхідності внесення змін до ОНП, який обговорено на 
засіданні кафедри (Протокол №6 від 26.01.2021 р.)
В новій редакції ОНП, відповідно до сучасних науково-практичних досягнень в галузі управління та адміністрування 
визначено специфіку та орієнтацію ОНП «Облік і оподаткування» на підготовку фахівців з питань обліково-
аналітичного й контрольного забезпечення безпеко-орієнтованого управління діяльністю суб’єктів господарювання, 
зокрема в сфері міського господарства та установ державного сектору та їх оподаткування. Для чого було уточнено: 
формулювання мети освітньої програми; конкретизовано характеристику освітньої програми за такими напрямами: 
предметна область (об’єкт вивчення, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області), основний фокус і 
особливості ОНП; конкретизовано академічні права випускників у розділі «Придатність випускників до 
працевлаштування та подальшого навчання»; упорядковано та конкретизовано аспекти викладання та оцінювання; 
додано нові освітні компоненти: «Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами» та «Аудит 
та аналіз сталого розвитку»; оновлено раніше діючі освітні компоненти: освітній компонент «Обліково-звітні 
системи» замінено на «Теорії обліку та сучасні концепції звітності», (наведені зміни відбулися внаслідок 
встановлення специалізації та освітнього фокусу ОНП «Облік і оподаткування», а також врахування результатів 
опитування здобувачів освіти та роботодавців), удосконалено освітні компоненти ОНП трьома змістовими 
модулями; оптимізовано перелік програмних компетентностей та результатів навчання; осучаснено потенційні 
тематики наукових досліджень аспірантів зі спеціальності 071 Облік і оподаткування; зменшено обсяг ОНП до 45 
кредитів ЄКТС та представлено вибіркову частину у формі переліку освітніх компонентів (реакція на зауваження ЕГ 
за іншими ОП).
Нову редакцію ОНП було розглянуто на засіданні кафедри (Протокол №6 від 26.01.2021 р. та схвалено Вченою 
радою університету (Протокол № 6 від 24.02.2021 р.).

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 ОНП «Облік і оподаткування» в ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова є періодичний зворотній зв’язок з аспірантами: опитування; обговорення з науковим керівником та 
викладачами змісту освітніх компонентів під час освітнього процесу; зустрічі здобувачів освіти з завідувачем 
кафедри; участь у розширених засіданнях кафедри. Протягом навчання аспіранти активно беруть участь у 
опитуваннях, результати яких обговорюються на засіданнях кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 
аудиту (ФЕБОіА) та навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації (ННІПКВК), засіданнях 
науково-методичної ради університету та Вченої ради університету та реально впливають на зміст навчання і 
викладання. З метою залучення здобувачів вищої освіти до оцінювання якості освітнього процесу проводиться 
опитування щодо якості освітньо-наукової програми: випусковою кафедрою (https://bit.ly/2Xc653Y) та ННІПКВК 
(http://surl.li/tgqf, https://bit.ly/3BJ3vBr ). 13.05.2021 на засіданні Ради молодих вчених університету було 
обговорено результати опитування 2021 року, проведеного ННІПКВК ( https://bit.ly/3pc6fUu )

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

Залучення здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти до процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОНП відбувається через їх участь у діяльності Ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
(http://surl.li/tgqz ). Рада молодих вчених скеровує діяльність аспірантської громади університету та сприяє 
гармонійному розвитку особистості, ефективному навчанню та професійній підготовці, формуванню навичок 
майбутнього організатора та керівника, вихованню активної громадської позиції. Представники Ради молодих 
вчених беруть активну участь у роботі Вченої ради університету, Науково-технічній раді університету, Вченій раді 
ННІПКВК, розширених засіданнях випускових кафедр, де розглядаються, у тому числі, питання якості ОНП
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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 ОНП, співпрацює представниками роботодавців: 
Харківським державним університетом харчування та торгівлі (д.е.н. наук, проф. Нестеренко О.О. 
https://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Відгук.PDF ), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ФАКТОР» (Мельник 
О.М. https://ufeb.kname.edu.ua/images/Files/Відгук_2.PDF ). Представники роботодавців беруть участь у процедурах 
забезпечення якості ОНП, зокрема: надання пропозицій до змісту ОНП, рецензування ОНП, участь у розширених 
засіданнях кафедри з обговорення ОНП, надання рекомендацій до впровадження результатів дисертаційних 
досліджень. Для зворотного зв’язку з роботодавцями щодо оцінки якості ОНП, пропонується опитування
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPnfeIXlzxDhxGsbinOoYM8_Edfr2zI5uZBOG2xVsX3fXIjA/viewform). 
Члени групи забезпечення ОНП безпосередньо є членами асоціацій та фахових товариств, зокрема Федерації 
професійних бухгалтерів і аудиторів України (Момот Т.В.), Спілки аналітиків та професіоналів конкурентної 
розвідки (Момот Т.В.), Міжнародної асоціації фінансового менеджменту (Момот Т.В.), Палати аудиторів і 
бухгалтерів України (Харламова О.В.), Аудиторської палати України (Харламова О.В.), результати роботи яких 
враховуються при реалізації ОНП

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

У ЗВО запроваджено практику збирання відомостей щодо кар’єрного шляху випускників на випускових кафедрах та 
в НН ІПКВК. На випусковій кафедрі фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ведеться робота з питань 
працевлаштування аспірантів. Складовими такої роботи є встановлення договірних відносин з університетами та 
суб’єктами господарювання. В НН ІПКВК створений реєстр випускників, проводиться їх опитування. 
В університеті створено Асоціацію випускників, студентів і друзів https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/, яка є 
громадською організацією та здійснює діяльність у таких напрямках: ведення інформаційної бази даних 
випускників Університету, забезпечення зв’язку з випускниками з метою поширення знань про Університет та 
керується відповідним Статутом. Асоціація організує щорічні зустрічі випускників різних років на яких запрошує 
студентів, аспірантів. Випускники на цих заходах діляться своїми успіхами, кар'єрним ростом, що позитивно 
впливає на шлях працевлаштування аспірантів та студентів (https://www.facebook.com/alumni.kname/photos/?
tab=album&album_id=1550050681790545), здійснює фінансову та матеріальну підтримку на оновлення сучасних 
лабораторій університет

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?

Процедури внутрішнього забезпечення якості освіти в процесі реалізації ОНП передбачають застосування процедур 
моніторингу щодо задоволеності здобувачів змістом та реалізацією освітнього процесу на ОНП 071 «Облік і 
оподаткування», що дозволило забезпечити налагодження зворотнього зв’язку: здобувачі – гарант програми, 
викладачі. За результатами моніторингу задоволеності здобувачів реалізацію освітнього процесу на ОНП 071 «Облік 
і оподаткування» скарг не виявлено. 
Зауваження щодо реалізації ОНП 071 «Облік і оподаткування» конкретизовані у мотивованому висновку, 
підготовленому гарантом програми (https://bit.ly/3AD3ZrC), та результатах опитування аспірантів і роботодавців 
(https://bit.ly/3BJ4gKN ) .
Для усунення недоліків було внесено зміни до ОНП, зокрема, визначено спеціалізацію професійної складової 
програми; оптимізовано програмні компетентності та результати навчання; розширено перелік та удосконалено 
зміст освітніх компонентів ОНП; упорядковано та конкретизовано аспекти викладання та оцінювання; 
оптимізовано програмні компетентності та результати навчання; визначена необхідність розширення можливостей 
здобувачів щодо формування індивідуальної траєкторії навчання шляхом надання можливості обрання варіативної 
навчальної дисципліни із Каталогу видіркових навчальнпих дисциплін інших ОП рівня магістра або третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти; осучаснено потенційні тематики наукових досліджень аспірантів зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
На періодичних засіданнях групи забезпечення спеціальності та ОНП активно обговорюються результати 
анкетування здобувачів та роботодавців. Накопичений досвід застосування системного підходу до забезпечення 
якості освітньо-наукової діяльності з реалізації ОНП підтверджує позитивне значення анонімного анкетування за 
підсумками кожного року навчання, узагальнення висловлених зауважень з метою їх врахування в процесі 
удосконалення змісту дисциплін, методики їх викладання.

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 ОНП, відсутні. Результати акредитацій обговорювалися на засіданнях ВР Університету № 12 
від 01.07.2020 (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 15.07.2020) та № 7 від 26.03.2021, було схвалено план 
заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 116-01 від 31.03.2021).
На цей час виконано такі рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП:
- формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
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каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти - рекомендації ГЕР 
ОНП «Комп’ютерні науки»;
- набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №178-01 від 23.06.2020 «Про нову 
редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Розумний транспорт і 
логістика для міст»;
- набули чинності нові вимоги до 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 
другим 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 - рекомендацї 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»;
- враховано рекомендацію ГЕР за ОНП «Публічне управління та адміністрування» щодо розширення використання 
іноземних мов в освітньому процесі, оприлюднення на сторінці кафедри (відповідної ОНП) інфографіки результатів 
опитування стейкхолдерів, аналізу отриманих результатів; процедура та терміни обрання дисциплін за вибором 
знайшло відображення в оновленому Положенні про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3ADqfSl) (розділ 
5), а також перелік дисциплін за вибором оформлено в єдиний Каталог курсів, затверджений Наказом № 377-01 від 
06.10.2021 р

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

Ключовими суб’єктами внутрішнього забезпечення якості ОНП є кафедри: профільна (кафедра фінансово-
економічної безпеки, обліку і аудиту) та які забезпечують викладання окремих компонентів ОНП. Гарант ОНП і 
група забезпечення спеціальності 071 Облік і оподаткування беруть активну участь у процедурах забезпечення 
якості ОНП. Суттєвим компонентом якості ОНП «Облік і оподаткування» є каталог вибіркових навчальних 
дисциплін (варіативна частина навчального плану), який складається з переліку спеціалізованих загальнонаукових 
та професійних дисциплін та каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої 
освіти, серед яких здобувач обирає 3 дисципліни (обсягом 12 кредитів), формуючи особисту індивідуальну траєкторії 
навчання.
Усі пропоновані зміни до ОНП та змісту освітніх компонент проходять процедуру обговорення на кафедрі 
фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту. До їх затвердження в установленому порядку, зміни рекомендовані 
кафедрою, погоджуються з гарантом ОНП, НН ІПКВК та виносяться на громадське обговорення проектів документів 
на рівні університету (https://bit.ly/3mSuMv7 )  . Це свідчить, що склад групи забезпечення в процесі підготовки 
здобувачів за ОНП повною мірою у своїх діях корелює із предметною сферою ОНП та спеціальністю, обґрунтовуючи 
необхідність внесення змін на основі власних комунікативних та професійних компетентностей

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

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

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

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Статут_с_обложкой_и__ПЕЧАТЯМИ.pdf   
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_dlya_pracivn_i_stude
ntiv_Edited.pdf 
– Положення про організацію освітнього процесу:
(https://bit.ly/3oQjiuS)   
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» 
https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/normativnaya-baza

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

https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/управление-и-структура/upravleniya-i-soveshchatelnyye-organy/21-
управління-та-структура/3961-громадське-обговорення-проектів-документів

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

Офіційний сайт кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова:
https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/osvitno-naukovi-prohramy 
Офіційний сайт ННІПКВК ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: (ОНП на сайте ННІПКВК)
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/11-osvitno-naukovi-prohramy/67-osvitno-naukova-
programa-oblik-i-opodatkuvannya

10. Навчання через дослідження

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

Кореляція змісту ОНП 071 Облік і оподаткування з науковими інтересами здобувачів забезпечується завдяки 
зорієнтованості контенту освітніх компонентів при їх викладанні на проблематику дисертаційних досліджень 
здобувачів, а саме через:
– відповідність освітніх компонентів ОНП науковим інтересам аспірантів: «Теорії обліку та сучасні концепції 
звітності», «Безпеко-орієнтоване управління соціально-економічними системами», «Аудит та аналіз сталого 
розвитку» забезпечують аспіранту визначення комплексу теоретичних основ дисертаційного дослідження;
– зорієнтованість вибіркових дисциплін на наукові інтереси здобувачів забезпечена освітніми компонентами 
«Стратегічний бізнес-аналіз», «Обліково-аналітичне забезпечення управління результативністю господарської 
діяльності підприємства», «Економіко-математичне моделювання  в наукових дослідженнях», «Податкова система» 
та «ОК з каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти», із числа яких 
здобувач обирає ті компоненти, які корелюється з напрямом його дослідження;
– сприяння розвитку наукового світогляду та методологічної культури аспірантів – «Історія і філософія науки», 
«Управління науковими проєктами», «Сучасні методи викладання у вищій школі»;
– забезпечення належного рівня володіння англійською мовою, методикою академічного письма та можливості 
вивчити другу іноземну мову через вивчення дисциплін «Академічна та наукова англійська мова», «Базова 
академічна та наукова іноземна мова (друга)», «Академічне письмо та академічна риторика»

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

Зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю, 
оскільки відповідає вимогам п. 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук (№261 від 23.03.2016), який визначає, що ОП третього рівня має включати не менше чотирьох складових, які 
забезпечують набуття таких компетентностей:
– здобуття глибинних знань із спеціальності – «Теорії обліку та сучасні концепції звітності», «Безпеко-орієнтоване 
управління соціально-економічними системами», «Аудит та аналіз сталого розвитку», обсягом 12 кредитів ЄКТС 
(норматив не менше 12);
– оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями – «Історія і філософія науки» обсягом 4 
кредита ЄКТС (норматив 4–6);
– набуття універсальних навичок дослідника за напрямом дослідження – «Управління науковими проєктами», 
«Сучасні методи викладання у вищій школі», «Науково-педагогічна практика») обсягом 11 кредитів ЄКТС 

Сторінка 21



(норматив не менше 6);
– здобуття мовних компетентностей за напрямом дослідження – «Академічна та наукова англійська мова» обсягом 
6 кредитів ЄКТС (норматив 6–8)

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

В ОНП є обов’язкова навчальна дисципліна «Сучасні методи викладання у вищій школі» обсягом 3 кредити ЄКТС 
яка сприяє опануванню основ організації процесу навчання та викладання у вищій школі в контексті компетентно-
орієнтованої парадигми розвитку вищої освіти, методики проведення різних типів навчальних занять та сучасних 
інноваційних технологій навчання.
В оновленій редакції ОНП 2021 року, в п’ятому навчальному семестрі введено проходження аспірантами науково-
педагогічної практики (4 кредити ЄКТС) для розвитку професійно-педагогічних компетентностей здобувачів з 
викладацької роботи у закладах вищої освіти відповідно до фахової частини предметної області спеціальності 071 
Облік і оподаткування. Під час науково-педагогічної практики аспіранти набувають практичних навичок щодо 
розробки навчально-методичного забезпечення; відвідують відкриті та показові лекції провідних фахівців; 
асистують викладачам на практичних заняттях; здійснюють супровід курсів в системі дистанційного навчання 
Moodle, беруть участь засіданнях кафедри

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

Теми наукових досліджень аспірантів повністю дотичні до напрямів досліджень наукових керівників, що 
підтверджується відповідними публікаціями у фахових та наукометричних наукових виданнях, монографіями, а 
також повністю корелюють з науковими темами і програмами університету та контролюється на всіх етапах 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
На етапі формування заявки в МОН на бюджетне фінансування, кафедра розглядає пропозиції наукових керівників 
щодо потенційних кандидатів до вступу в аспірантуру та відповідність напрямів їх наукових досліджень, та передає 
до НН ІПКВК. 
На етапі вступу уточнюються наукові інтереси здобувача. Остаточно тематика наукових досліджень затверджується 
на Вченій раді університету.
На етапі підготовки за ОНП, питання відповідності проблематики наукових досліджень аспірантів і наукових 
керівників розглядаються під час щорічних звітних процедур здобувачів і НПП.
На сайті кафедри розміщені підтвердження дотичності тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень 
наукових керівників (https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/osvitno-naukovi-prohramy ) та перелік 
науково-дослідних робіт, в яких в останні кілька років брали участь керівники аспірантів 
(https://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/nauka/naukovo-doslidna-diyalnist )

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

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в повній мірі забезпечує здобувачам організаційно та матеріально умови для проведення і 
апробації результатів їх наукових досліджень відповідно до їх наукової тематики шляхом проведення регулярних 
конференцій і семінарів, наданням доступу до комп’ютерних лабораторій з підключенням до Інтернет та 
інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки тощо. Здобувачі безкоштовно використовують програмні продукти 
Microsoft. Університет забезпечує безкоштовний доступ до ресурсів Scopus та Web of Science.
У межах ОНП для проведення апробації наукових досліджень регулярно проводяться наукові конференції за 
тематикою галузі, наприклад, «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-
економічною безпекою в умовах діджиталізації», «Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-
економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент».
Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем». В 
університеті діє Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових 
досліджень, за яким відбувається преміювання авторів статей, що опубліковано у виданнях, які індексуються Scopus 
та Web of Science, передбачена часткова компенсація витрат на публікацію (http://surl.li/tnla ).
Двічі на рік аспіранти звітують щодо результатів дослідження на випусковій кафедрі.

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

Центр міжнародної діяльності та освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова підтримує співробітництво з іноземними ЗВО та 
провідними фахівцями зі спеціальності, проводить інформаційні дні присвячені програмі Erasmus +, надає 
інформацію щодо можливостей долучення до міжнародної академічної спільноти.
Договори про співпрацю з метою виконання сумісних науково-дослідних робіт, обміну результатами власних 
досліджень та досвідом укладені з: Інститутом конкурентної розвідки (Німеччина), Хэйлунцянським Бауи Аграрним 
Університетом (КНР), Міжнародною бізнес школою в Брно (Чеська Республіка), Варненським вільним 
університетом ім. «Черноризца Храбра» (Болгарія), Азербайджанським технічним університетом (Азербайжанська 
Республіка), Морською академією в Щецині (Республіка Польща), Поліським державним університетом (Респібліка 
Білорусь), Данубіус Університета (Словацька Республіка). 
Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту є організатором щорічних Міжнародних науково-
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практичних інтернет-конференції, наприклад в 12 – 13 листопада 2020 р. – була проведена ІХ Міжнародна науково-
практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців «Інновації в обліково-
аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою в умовах діджиталізації». 
Аспірати ОНП беруть участь у закордонних наукових конференціях та друкують результати досліджень у 
закордонних наукових виданнях

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

Керівник аспірантів ОНП (проф. Момот Т.В.) приймає активну участь у науково-дослідних проєктах 
(https://bit.ly/3DXDD5V) зокрема була керівником та приймала участь в здійсненні НДР за бюджетною та 
госпрозрахунковою тематикою: 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи управління фінансово-економічною безпекою 
суб’єктів господарювання України в сучасних умовах: теорія, методологія, практика» (номер держ. реєстрації 
0116U005339) (2016 – 2021 рр.);
«Інформаційно-організаційне забезпечення мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної 
безпеки споживачів житлово-комунальних послуг: стратегічна аналітика та аудиторський супровід» (НДР № 
3127/19) (2019р.);
- «Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних 
послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального 
господарства» (НДР № 712) (2019р.);
- «Формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства (на прикладі КП «Харківводоканал»)» (НДР № 37/3–НР/19) (2019 р.);
- «Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об’єднаних територіальних 
громад в умовах децентралізації» (НДР №53-72/19) (2019 - 2021 р.)

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

В НН ІПКВК запроваджена система перевірки дисертацій на ознаки плагіату в системі Unicheck. Всі дисертаційні 
роботи здобувачів проходять перевірку на наявність ознак плагіату в системі Unicheck на етапі попередньої 
експертизи дисертаційної роботи.
Вміння проводити наукові дослідження з дотриманням норм академічної доброчесності забезпечує дисципліна 
«Управління науковими проєктами», де окрім питань плагіату, розглядаються інші види порушення академічної 
доброчесності, аналізується стан академічної доброчесності в Україні, вивчаються відповідні рекомендації. 
Здобувачі ознайомлюються з роботою системи Unicheck, рекомендаціями щодо запобігання академічному плагіату 
та його виявлення в наукових роботах, отримують навички роботи з безкоштовними версіями програм перевірки 
текстів на плагіат.
Проект «Положення про академічну доброчесність та систему запобігання академічномуплагіату в Харківському 
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова) (https://bit.ly/3DHhuZd) передбачає порядок 
виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також форми та види академічної 
відповідальності, інструменти контролю додержання академічної доброчесності у освітній і науковій діяльності 
закладу вищої освіти, які, зокрема, передбачають:
– опитування учасників наукового та освітнього процесів;
– обов’язкову перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак 
академічного плагіату відповідно до створеної нормативної бази.

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

Серед чинних і потенційних наукових керівників аспірантів ОНП 071 Облік і оподаткування відсутні особи, які 
вчинили порушення академічної доброчесності або щодо яких рішенням МОН та/або НАЗЯВО встановлено факт 
порушення академічної доброчесності.
На етапі складання переліку потенційних наукових керівників аспірантів, здійснюється перевірка НПП на наявність 
фактів порушення академічної доброчесності

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП:
– ОНП є складовою диверсифікованого портфелю освітніх програм неперервної підготовки у ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова фахівців з вищою освітою у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування за трьома рівнями вищої освіти, реалізація якої відбувається у тісній співпраці зі структурними 
підрозділами Університету;
– реалізацію програми забезпечують досвідчені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники університету, 
які мають багаторічний досвід викладання, наукові публікації у МНБД, високі показники h-індексу на 
індивідуальному рівні, є членами спеціалізованих вчених рад, професійних і громадських організацій. Напрями 
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наукових досліджень керівників мають високий рівень кореляції з темами наукових досліджень здобувачів;
– Університет проводить науково-дослідні проєкти з впровадження обліково-аналітичної системи управління 
фінансово-економічною безпекою в практичну діяльність суб’єктів господарювання, зокрема комунальних 
підприємств; 
– члени групи забезпечення є фахівцями-практиками, членами професійних громадських організацій (ПАБУ, АПУ), 
саме це дає можливість надавати актуальні сучасні знання та забезпечує стабільно високий рівень підготовки 
фахівців, що в свою чергу підвищує конкурентні переваги на ринку праці та  попит на випускників ОНП;
– здобувачі приймають участь у викладанні фахових дисциплін під час навчання на першому та другому рівнях 
навчання, що дає можливість здобуття практичного досвіду викладання та комунікацій;
– здобувачам надається підтримка в апробації здобутих навичок у діяльності різних суб’єктів господарювання.
– широкі можливості та поширення географії академічної мобільності, створюють умови підвищення рівня 
інтеграції здобувачів в міжнародний освітній простір;
– інформаційне забезпечення та супровід ОНП: в процесі навчання та роботи над високоякісними науковомісними 
дисертаційними роботами аспіранти мають вільний безоплатний доступ до кращих світових інформаційних баз, що 
дає можливість отримати в результаті готового до подальшої науково-дослідницької роботи фахівця;
– відповідність ОНП інтересам стейкхолдерів;
– наявність власної практики в університеті формування тимчасових вчених рад для захисту здобувачів ОНП.
Слабкі сторони ОНП:
– мало реалізовані широкі можливості академічної мобільності здобувачів за ОНП при наявних угодах з 
вітчизняними і зарубіжними партнерами;
– недостатня мотиваційна та профорієнтаційна робота щодо залучення до вступу здобувачів освіти для навчання за 
ОНП.

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

Для розвитку ОНП «Облік і оподаткування» на найближчі 3 роки планується:
1. Подальше осучаснення фахових вибіркових дисциплін та розвиток можливостей для індивідуалізації траєкторії 
навчання здобувачів за ОНП «Облік і оподаткування»;
2. Наповнити вибіркові освітні компоненти дисциплінами поглибленого рівня, які викладаються виключно 
англійською мовою;
3. Більш широке залучення здобувачів за ОНП до участі у всіх науково-дослідних проєктах Університету,
4. З метою підвищення якості навчання із застосування зразкових академічних і демократичних практик 
реалізовувати можливості національної і міжнародної мобільності аспірантів та викладачів ОНП, можливостей 
неформальної освіти;
5. Після затвердження стандарту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» здійснити перегляд змісту ОНП;
6. Розширення напрямків співпраці та залучення в освітній процес стейкхолдерів ОНП;
7 Активізація реклами ОНП серед випускників ОП другого рівня в Університеті та інших вітчизняних ЗВО, а також 
абітурієнтів інших країн
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Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

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

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Академічна та наукова 
англійська мова

навчальна 
дисципліна

ОК1_АНАМ.pdf Nte3pbocba5VqtiiLv
PgN4FFTJp2JCtKcT

FwnjFgW9U=

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

Управління 
науковими проектами

навчальна 
дисципліна

ОК2_УНП.pdf k1TnRjZHfV1q5nKhl
Fn3wCLdPUdIHYU/

BqFgtfdH/EI=

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

Сучасні методи 
викладання у вищій 
школі

навчальна 
дисципліна

ОК3_СМВВШ.pdf TvRus50IvHifiRY2m
X26NkmdS9IYt6V4z

HqRICA0/z8=

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

Історія і філософія 
науки

навчальна 
дисципліна

ОК4_ІФН.pdf 91vVJrS8nRmDfDe0
sWYe94vDxNbUyg0
wxQnT2EPh7Kw=

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

Науково-педагогічна 
практика

практика ОК5_НПП.pdf J6vgtfz523fPceSWSi6
pWE8a2Lg24ReB53

q9dzFVg78=

Навчальна лабораторія 
ауд. 305 цк:
-мультимедійний проектор benq 
– 1 од.
-комп’ютери Impression 
electronics з доступом до Internet 
(14 од.)
-пре інстальована ліцензійна 
операційна система Microsoft 
Windows 10 Profession Ukrainian, 
версія 2004
-офісний пакет Microsoft Offiсe 
profesional 2016 UКR
-ліцензійна програма 1С, версія 
8.3

Теорії обліку та 
сучасні концепції 
звітності

навчальна 
дисципліна

ОК6_ТОСКЗ.pdf 1Swq0tI3FXeikiOl+T
H50OQvQIkdSpKAa

WaF0Gb8hOs=

Навчальна лабораторія 
ауд. 305 цк:
-мультимедійний проектор benq 
– 1 од.
-комп’ютери Impression 
electronics з доступом до Internet 
(14 од.)
-пре інстальована ліцензійна 
операційна система Microsoft 
Windows 10 Profession Ukrainian, 
версія 2004
-офісний пакет Microsoft Offiсe 
profesional 2016 UКR
-ліцензійна програма 1С, версія 
8.3



Безпеко-орієнтоване 
управління соціально-
економічними 
системами

навчальна 
дисципліна

ОК7_БОУСЕС.pdf MR0EVJ20a5lZs4vx
qmyCKo9/y6MIpDU

0KmIvTvFb4qA=

Навчальна лабораторія
 ауд. 308 цк:
-комп’ютери Impression 
electronics з доступом до Internet 
(3 од.)
-пре інстальована ліцензійна 
операційна система Microsoft 
Windows 10 Profession Ukrainian, 
версія 2004
-офісний пакет Microsoft Offiсe 
profesional 2016 UКR
-ліцензійна програма 1С, версія 
8.3

Аудит та аналіз 
сталого розвитку

навчальна 
дисципліна

ОК8_ААСР.pdf N+eUxrgc+N30Vwo
NEFAEfcT8MKcnWd

h/SK3vo7xFf+M=

Навчальна лабораторія
 ауд. 308 цк:
-комп’ютери Impression 
electronics з доступом до Internet 
(3 од.)
-пре інстальована ліцензійна 
операційна система Microsoft 
Windows 10 Profession Ukrainian, 
версія 2004
-офісний пакет Microsoft Offiсe 
profesional 2016 UКR
-ліцензійна програма 1С, версія 
8.3

 
* 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

160928 Ільєнко 
Олена 
Львівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 010047, 

виданий 
24.09.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 039918, 
виданий 

03.07.1991, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
001702, 
виданий 

30.12.1994

34 Академічна та 
наукова 
англійська 
мова

п.1
1. Rezvan Oksana O., 
Ilienko Olena L., 
Zelinska Olga I., 
Krokhmal Alla M., 
Prykhodko Alona M. 
Digital Narrative as A 
Method of Emergency 
Distance Learning / 
Arab World English 
Journal (AWEJ) Special 
Issue on the English 
Language in Ukrainian 
Context, November 
2020 , Available at 
SSRN: 
https://ssrn.com/abstra
ct=3735614 (Web of 
Science) (USA).
2. Ільєнко О.Л. Про 
деякі питання 
перекладу в аспекті 
міжкультурної 
комунікації. Актуальні 
проблеми романо-
германської філології 
та прикладної 
лінгвістики . 
Науковий журнал- 
Випуск 1(14) – 
Чернівці, 2017 –  С. 
213-218. 
3. О.Л. Ільєнко, А.М. 
Крохмаль. Специфіка 
передачі 
центрального 



кольоративного 
образу в українському 
перекладі роману Рути 
Шепетіс «Between 
Shades of Gray». // 
European Journal of 
Humanities and Social 
Sciences. – Vienna, 
2017. – Special Issue 
for Ukraine №1. –  P. 
31-33.  
http://ppublishing.org/
upload/iblock/c5e/EJH
-1UA_2017.pdf    
4. Жук Л.Я. Ільєнко 
О.Л. Функції 
цитування в 
політичному дискурсі. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
„Лінгвістика” : Зб. 
наукових праць. 
Випуск 32 / Херс. 
держ. ун-т. – Херсон : 
ХДУ, 2018. – С. 144-
150. 
http://94.158.152.98/o
pac/index.php?
url=/notices/index/IdN
otice:391272/Source:def
ault  
5. Ільєнко О.Л. 
Етимологія і не 
тільки: про деякі 
особливості в роботі 
перекладача. Наукові 
записки. Випуск 164, 
Кропивницький: 
«Код», 2018.– С.525-
529. 
https://www.cuspu.edu
.ua/images/files-
2018/03/164.pdf   
6. Ilienko Olena. 
Training motivation 
component of 
competitiveness for 
future professionals of 
municipal economy / 
Olena Ilienko // 
Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: педагогіка. 
2018. № 2 – С. 36–43. 
(Index Copernicus). 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=NZTNPU_ped_2
018_2_7  
7. Ilienko Olena. 
Developing 
competitiveness of 
future professionals of 
municipal economy as a 
requirement of 
potential employers / 
Olena Ilienko // The 



European Journal of 
Education and Applied 
Psychology. Scientific 
Journal. 2018. № 3. – 
P. 40–43. 
https://cyberleninka.ru
/article/n/developing-
competitiveness-of-
future-professionals-of-
municipal-economy-as-
a-requirement-of-
potential-
employers/viewer  
8. Ilienko O. Specific 
characteristics of 
practical training of 
competitive future 
economists / Olena 
Ilienko // International 
Journal of Innovative 
Technologies in Social 
Science. Scientific 
edition. 2018. № 8 
(12). – P. 9–15. 
http://dspace.tnpu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/11481/1/ILIENKO.pd
f  
 9. Ilienko O. Specific 
features of training 
competitive 
professionals of 
municipal economy / 
Olena Ilienko // 
European Humanities 
Studies: State and 
Society. 2018. № 3. – 
P. 33–45.
10. Ільєнко О. Л., 
Моштаг Є. С. Питальні 
і окличні речення як 
засоби експресивного 
синтаксису в сучасній 
жіночій подорожній 
прозі / Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія»: 
серія «Філологія». 
Острог: Вид-во 
НаУОА, 2019. Вип. 5 
(73), березень. С. 127-
129. 
https://journals.oa.edu.
ua/Philology/article/vie
w/2256 
11. Проблема 
іміджевого 
сприйняття професії 
філолога у 
міжнародній дискусії  
/ О.О. Резван, О.Л. 
Ільєнко // Наукові 
записки : [збірник 
наукових статей] / М-
во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т імені 
М.П.Драгоманова – 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2019. 
Випуск СXХХХV (145). 
– 246 с. – (Серія 
педагогічні науки). – 
С. 174 – 183  
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
32340 
п.3



1. English for 
Economics (Англійська 
мова для студентів 
економічних 
спеціальностей): навч. 
посібник / С. А. 
Бучковська, О. Л. 
Ільєнко, Є. С. Моштаг, 
О. М. Тарабановська, 
Л. Я. Жук ; Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків: ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2018. 
– 143 с. 
 2. Ільєнко О. Л. 
Професійна 
підготовка 
майбутнього 
конкурентоспроможн
ого фахівця 
муніципальної 
економіки у 
технічному 
університеті / О. Л. 
Ільєнко. – 
Монографія. – Харків 
: Видавництво 
Іванченко І. С., – 2019. 
– 410 с.  
3. Ільєнко О.Л., 
Крохмаль А.М., 
Моштаг Є.С.  English 
for geodesy  and land 
management students 
(Англійська мова для 
студентів 
спеціальності 
«Геодезія та 
землеустрій»): 
навчальний посібник 
/ Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім.О. М. 
Бекетова.– Харків: 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2019. – 160 
с.
4. Ilienko O.L., 
Moshtagh Ye.S. 
Professional English for 
the Students of 
Economics 
(Професійна 
англійська мова для 
студентів економічних 
спеціальностей): 
підручник / Харків: 
Видавництво 
Іванченко І. С., – 
2020. – 374 с.
5. Навчальний 
посібник з 
дисципліни 
«Лексикології 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 035 
«Філологія» / Укл.: 
д.п.н., доцент О.Л. 
Ільєнко, к.ф.н., доцент 
Є.С. Моштаг, ст. викл. 
І.А. Камєнєва – 
Харків: ХНАМГ, 2019. 
– 192с. 
6. Навчальний 
посібник з 
дисципліни 
«Стилістика 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 035 



«Філологія» / Укл.: 
д.п.н., доцент О.Л. 
Ільєнко, к.ф.н., доцент 
Є.С. Моштаг, к.ф.н., 
ст. викл. І.А. Камєнєва 
– Харків: ХНАМГ, 
2021. – 120с.
п.4
1. O.L. Ilyenko, A. M. 
Krokhmal, L.Ya. Zhuk. 
Methodological 
guidelines for practical 
work on the subject 
Academic and Scientific 
English (for 1-year PhD 
students of all 
specialities) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. O.L. Ilyenko, A. 
M. Krokhmal, L.Ya. 
Zhuk. – Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2018. – 
30 p. 
2. Ільєнко О.Л. 
Methodological 
guidelines for practical 
work on the subject 
Foreign Language for 
Professional 
Communication (for 1-
year PhD students of 
Transport Technologies 
specialties) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv; 
com. O.L. Ilyenko – 
Kharkiv : O. M. Beketov 
NUUE, 2018. – 66 p.  
3. O.L. Ilyenko, A. M. 
Krokhmal, L. Ya. Zhuk. 
Methodological 
guidelines for 
individual work on the 
subject Foreign 
Language for 
Professional 
Communication (for 2-
year PhD students of 
Transport Technologies 
specialties) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. O.L. Ilyenko, A. 
M. Krokhmal, L. Ya. 
Zhuk, – Kharkiv : O. M. 
Beketov NUUE, 2018. – 
34 p.  
4. O.L. Ilyenko, A. M. 
Krokhmal, L.Ya. Zhuk. 
Methodological 
guidelines for 
individual work on the 
subject Academic and 
Scientific English (for 1-
year PhD students of all 
specialities) / О. M. 
Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv ; 
com. O.L. Ilyenko, A. 
M. Krokhmal, L.Ya. 
Zhuk. – Kharkiv: O. M. 
Beketov NUUE, 2018. – 
39 p. 
 5. Methodological 
guidelines for practical 
work on the subject 



“Foreign language for 
Businee” (for all full-
time students education 
level “bachelor” all 
specialties / 
О.M.Bекеtоv National 
University of Urban 
Economy in Kharkiv; 
com. O.V.Havrylova, 
O.L.Ilienko. –Kharkiv: 
O.M.Beketov NUUE, 
2019. –43p.
п.5
24 червня 2020 
захищена дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 12.112.01 у 
Державному вищому 
навчальному закладі 
«Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет». Диплом 
доктора наук ДД № 
010047 видано на 
підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 24.09.2020 р.
п.8
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
3088/19: 
Інформаційне 
забезпечення наукової 
діяльності щодо 
підготовки наукової 
публікації - 
монографії замовника 
англійською мовою. 
2019р. ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. 
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної теми 
3108/19:Інформаційне 
забезпечення наукової 
діяльності щодо 
підготовки наукової 
публікації - 
монографії замовника 
англійською мовою. 
2019р. ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова 
3. Керівник науково-
дослідної роботи - 
Професійна 
підготовка 
майбутнього 
конкурентоспроможн
ого фахівця 
економічної галузі 
0119U002455 – 2019 р.
п.10
Учасник 
міжнародного проекту 
Єразмус + Foreign 
Language Teacher 
Training Capacity 
Development as a Way 
to Ukraine’s 
Multilingual Education 
and European 
Integration (610427-
EPP-1-2019-1-EE-
EPPKA2-CBHE-JP) 
2020-2023 р.р.



п.12
1. Ilienko Olena 
Professional 
competitiveness 
improvement as a 
precondition for 
sustainable 
development. // 
Сталий розвиток в 
умовах глобальних 
викликів  Всеукраїн. 
наук.-практ. інтернет 
конф., Харків 7-8 
квітня 2017 р. / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова та ін. – 
Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2017. – C. 
121-123.  
2. Ilienko Olena 
Reinforcing the concept 
of blended learning in 
academic environment 
Pathways to success for 
contemporary English 
teachers andtheir 
learners; Book of 
Convention Paper/ 
Comp. A. Radu.- Lviv; 
ПП «Марусич», 2017. 
– P. 65-67.  
3. Ilienko O. L. 
Philosophical 
foundation of the 
concept of 
competitiveness of an 
individual / O. L. 
Ilienko // Imperatives 
of civil society 
development in 
promoting national 
competitiveness: 
Proceedings of the 1st 
International Scientific 
and Practical 
Conference, December 
13-14, 2018. Vol. I. – 
Batumi, Georgia. –
2018. – P. 270–272.  
4. Ільєнко О. Л. 
Компоненти 
структури конкуренто-
спроможності 
майбутнього фахівця 
муніципальної 
економіки / О. Л. 
Ільєнко // 
International scientific 
and practical 
conference “Pedagogy 
in EU countries and 
Ukraine at the modern 
stage” : сonference 
proceedings, December 
21-22, 2018. – Baia 
Mare, Romania, 2018. 
– P. 46–49. 
 5. Ilienko Olena. 
Stimulating students’ 
creative activity during 
foreign language classes 
as a factor of enhancing 
their competitiveness in 
the labour market / 
Saienko Nataliia, 
Ilienko Olena // ELT in 
Ukraine : Book of 
Convention Papers / 
Comp. A. Radu. Eds. A. 
Radu, L. Kuznetsova. – 



Lviv: ПП “ Марусич”, 
2018. – P. 132–133.  
6. Ilienko Olena. Some 
aspects of teaching 
interviewing skills in 
English / Olena Ilienko, 
Nataliya Smila // ELT 
in Ukraine : Book of 
Convention Papers / 
Comp. A. Radu. Eds. A. 
Radu, L. Kuznetsova. – 
Lviv : ПП “ Марусич”, 
2018. – P. 53–55.
7. Ilienko O. L. 
Innovative and 
anticipatory training of 
competitive 
professionals as an 
imperative of education 
/ O. L. Ilienko, L. A. 
Radionova //II 
International scientific 
Conference 
“Modernization of the 
educational system : 
world trends and 
national peculiarities”, 
February 22th, 2019 р. : 
сonference proceedings. 
– Kaunas, 2019. – P. 
293–296.  
8. Ilienko O. Using 
CLIL for innovative 
training of competitive 
professionals / Olena 
Ilienko // Thinking 
Globally – Teaching 
Locally: Book of Papers 
of the 2019 National 
TESOL-Ukraine 
Convention, April 9-10, 
2019. – Kharkiv, 2019. 
– P. 51–52.
9. Olena l. Ilienko, 
Oksana O. Rezvan. 
Methods of developing 
competitiveness of the 
language department 
students at the tertiary 
level // Contemporary 
issues in philology. 
Innovative methods of 
teaching foreign 
languages. Monograph. 
In partnership with the 
University of Texas at 
San Antonio, Texas, 
USA. In 2 volumes. 
2021. Vol. 2. P. 45-55. 
http://www.tesol-
ukraine.com/wp-
content/uploads/2021/
06/ТОМ-2.pdf 
п.19
Член Всеукраїнської 
професійної асоціації 
викладачів 
англійської мови 
TESOL-Ukraine, 
свідоцтво № 243 від 
2015 р. З 2018 р. по 
теперішній час 
президент асоціації 
викладачів 
англійської мови 
TESOL-Ukraine, 
протокол №1 
загальних зборів 
членів асоціації від 
28.03.2018 р. 
http://www.tesol-



ukraine.com/aboutus/e
xecutive-committee/

172862 Момот 
Тетяна 
Валеріївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 005842, 

виданий 
10.05.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 005964, 
виданий 

19.02.2009

22 Аудит та аналіз 
сталого 
розвитку

п.1
1. Momot T., Vlasova 
O., Gordienko N., 
Karpushenko M., 
Illіashenko O., 
Yaroshenko I., 
Solodovnik O., Kozlova 
A. Internal Auditing in 
the Public Sector: 
Issues of Risks 
Compliance 
Application. Academy 
of Accounting and 
Financial Studies 
Journal Volume 25, 
Issue 3, May 2021. Р. 1-
9. 
https://www.abacadem
ies.org/articles/internal
-auditing-in-the-public-
sector-issues-of-risks-
compliance-
application-10564.html 
2. Momot T., 
Karpushenko M., 
Prilipko S., 
Mushchynska N., 
Momot D. Intellectual 
property assessment: 
development of 
information and 
methodological support 
in conditions of limited 
information Eastern-
European journal of 
enterprise technologies 
No 1/13 (109), 2021, p. 
48-56 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2257
72 
3. Momot T., 
Karpushenko M., 
Lytovchenko O., 
Filatova I., Soboleva G. 
Specific features of 
integral reporting 
composition for 
investors /Eastern-
European journal of 
enterprise technologies, 
No 3/13, 2021. (Scopus) 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/2359
05 
• 4. Момот Т.В., 
Ілляшенко О.В. 
Методичне та 
організаційне 
забезпечення 
внутрішнього аудиту 
доходів і витрат 
комунальних 
некомерційних 
підприємств охорони 
здоров’я / Бізнес 
Інформ». №2, 2021. С. 
249–255.
https://www.business-
inform.net/export_pdf/
business-inform-2021-
2_0-pages-
249_255.pdf
5. Момот Т.В., Савенко 
К.С., Краївський Б.Б., 
Тан Лінлін 
Інформаційно-
аналітичне 



забезпечення 
економічної безпеки 
споживачів житлово-
комунальних послуг із 
використанням 
інтегрованої звітності 
/ Сучасний стан 
наукових досліджень 
та технологій в 
промисловості. 
Харків. - 2020. № 2 
(12). С. 100 – 109
https://www.itssi-
journal.com/index.php
/ittsi/article/view/198 
6. Момот Т.В., 
Карпушенко 
М.Ю.,Тан Лінлін. 
Сучасні підходи до 
складання 
інтегрованої звітності 
в Україні / Сучасний 
стан наукових 
досліджень та 
технологій в 
промисловості. № 4 
(14). 2020. С. 121 – 129. 
https://www.itssi-
journal.com/index.php
/ittsi/article/view/242 
п.2
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір Наукова стаття 
«Assessment of 
Financial Security of 
Benks in Conditions of 
Macroeconomic 
Instability» (Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір №101259 від 
16.12.2020 р.)
2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір Наукова стаття 
«Оцінка рівня 
фінансово-
економічної безпеки 
інвестиційних 
стратегій на ринку 
арт-індустрії» 
(Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №86298)
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір Довідкове 
видання «Англо-
український, 
українсько-
англійський словник 
термінів з 
антикорупційного 
менеджменту» 
(Свідоцтво №80693 
від 02.108.2018 р.)
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір наукового 
характеру (наукова 
стаття) 
«Проектування 
національного 
рейтингу якості 
корпоративного 



управління: 
теоретичні та 
практичні аспекти» 
(Свідоцтво №75067 
від 30.11.2017 р)
5. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір «Оцінка процесу 
забезпечення 
економічної безпеки 
суб’єктів 
господарювання 
кваліметричним 
методом» (Свідоцтво 
№71697 від 03.05.2017 
р.)
п. 3
1. Corporate 
Governance 
Intelligence: 
Stakeholder-Related 
Approach (Evidence 
from Ukraine) /Tetiana 
Momot, Olena 
Filonych: Modern 
Perspectives in 
Economics, Business 
and Management Vol. 
5, 20 August 2021 , 
Page 14-22
2. Стратегічний 
моніторинг ділової 
репутації підприємств 
водопостачання та 
водовідведення за 
групами зацікавлених 
осіб: Монографія. // 
Момот Т.В., Мізік 
Ю.І., Конопліна О.О. 
Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2021. - 
171 с.
3. Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
корпоративної 
безпеки підприємств 
будівельної галуз: 
Монографія. // Момот 
Т.В.,Філатова 
І.О.,Вершиніна Д.М // 
Сучасне управління: 
регіон, місто, 
організація в системі 
національної безпеки 
країни: колективна 
монографія / 
Загальна редакція д-
ра екон. наук, 
професора Н.Е. 
Аванесової. Харків: 
ФОП Панов А.М., 
2020. 400 с. – С. 258 – 
275.
4. Стратегічний 
моніторинг та 
антикорупційний 
аудит в системі 
фінансово-
економічної безпеки 
держави, регіону, 
суб’єктів 
господарювання: 
Монографія. / за заг. 
ред. Т.В. Момот. – 
Харків: Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 
402 с.
Momot T., Tumietto D., 
Chekh N. 5. 



Understanding Global 
Trends of Gender 
Inequality: Key Global 
Ratings Correlation 
Analysis: Collective 
monograph edited by I. 
Linde, I. Chumachenko, 
V. Timofeyev. Riga: 
ISMA, 2019. 339 p. - P. 
294 – 303.
6. Стратегічний 
моніторинг та 
антикорупційний 
аудит в системі 
фінансово-
економічної безпеки 
держави, регіону, 
суб’єктів 
господарювання: 
Монографія. // за заг. 
ред. Т.В. Момот. – 
Харків: Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. - 
402 с.
7. Обліково-
аналітичне 
забезпечення системи 
управління 
розрахунками за 
товарними 
операціями: 
Монографія. // 
Спіцина Н.В., Акімова 
Н.С., Момот Т.В. 
Харків: Видавництво 
Іванченка І. С., 2019. - 
281 с.
п. 4
1. Методичні 
рекомендації з 
переддипломної 
практики (для 
студентів 2 курсу всіх 
форм навчання 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 071 – 
Облік і 
оподаткування) / 
Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова ; уклад. : 
Т. В. Момот, Н. О. Чех, 
О. О. Конопліна. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – 
28 с 
https://eprints.kname.e
du.ua/58503/1/2019%2
0печ.%20425М%20pdf
.pdf 
2. Методичні 
рекомендації з 
переддипломної 
практики (для 
студентів 2 курсу всіх 
форм навчання 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 073 – 
Менеджмент, освітня 
програма 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою») / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Т. В. Момот, 



Н. О. Чех, О. О. 
Конопліна. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2021. – 31 с 
https://eprints.kname.e
du.ua/58504/1/2019%2
0печ.%20%20426%20
М%20pdf.pdf 
3. Методичні 
рекомендації до 
виконання дипломної 
роботи освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «магістр» (для 
студентів 
спеціальності 073 – 
Менеджмент освітньої 
програми 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою» всіх форм 
навчання) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-
ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад. : Т. В. Момот, О. 
М. Ващенко, Н. О. 
Чех. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 66 с. 
https://eprints.kname.e
du.ua/49315/1/2014%2
0печ.%20278М%20%2
0МЕТОД%20ВКАЗ%2
0ДО%20%20магістерс
ької%20роботи.doc.pdf

п. 6
1. Консультування на 
здобуття наукового 
ступеня доктора  
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності Савенко 
Ксенії Сергіївни, 
дисертація на тему 
«Економічна безпека 
споживачів житлово-
комунальних послуг: 
теорія, методологія, 
практика», захист 
відбувся 20 квітня 
2021 р., диплом від 29 
червня 2021 р., 
диплом від 29 червня 
2021 р.
2. Консультування на 
здобуття наукового 
ступеня доктора  
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності 
Солодовник Олесі 
Олександрівни, 
дисертація на тему 
«Фінансово-
економічна безпека 
публічно-приватного 
партнерства: стратегія 
захисту інтересів 
сторін», захист 
відбувся 9 липня 2019 
р. , диплом ДД 
№008939 від 15 
жовтня 2019 р.



3. Консультування на 
здобуття наукового 
ступеня доктора  
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності Аванесової 
Ніни Едуардівни, 
дисертація на тему 
«Економічна безпека 
підприємств 
оборонно- 
промислового 
комплексу України в 
системі національної 
безпеки держави», 
захист відбувся  15 
вересня 2017 р., 
диплом ДД №007187 
від 12 грудня 2017 р. 
4. Керівництво на 
здобуття ступеня 
доктора філософії з 
галузі знань 05 
«Соціальні та 
поведінкові науки» за 
спеціальністю 051 
«Економіка» 
Вершиніної Дарини 
Миколаївни, 
дисертація на тему: 
«Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення безпеко-
орієнтованого 
управління 
підприємств 
будівельної галузі в 
умовах 
євроінтеграції», 
захист відбувся 25 
червня 2021 р.
5. Керівництво на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.05 - розвиток 
продуктивних сил і 
регіональна економіка 
Мураєва Євгенія 
Володимировича, 
дисертація на тему 
«Організаційно-
інформаційне 
забезпечення 
розробки стратегії 
розумних міст 
України в умовах 
цифрової економіки», 
захист 28 квітня 2021 
р., диплом ДК 
№060568 від 29 
червня 2021 р.
6. Керівництво на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності 
Овчелупової Ольги 
Миколаївни, 
дисертація на тему 
«Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення оцінки 



кредитоспроможності 
позичальника в 
системі фінансово-
економічної безпеки 
комерційних банків», 
захист відбувся 27 
квітня 2021 р., диплом 
від 29 червня 2021 р.
7. Керівництво на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності Родченко 
Світлани Сергіївни,  
дисертація на тему 
«Вартісно-
орієнтована стратегія 
забезпечення 
фінансової безпеки 
комерційних банків», 
захист відбувся 10 18 
грудня 2019 р., 
диплом ДК №055869 
від 26 лютого 2020 р.
8. Керівництво на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності Філатова 
Ірини Олександрівни,  
дисертація на тему 
«Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення клієнто-
орієнтованого 
управління в системі 
корпоративної 
безпеки підприємств 
будівельної галузі», 
захист відбувся 10 
липня 2019 р., диплом 
ДК №053524 від 15 
жовтня, 2019 р.
9. Керівництво на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності 
Пересипкіна Михайла 
Миколайовича,  
дисертація на тему 
«Кадрове 
забезпечення системи 
економічної безпеки 
суб’єктів 
господарської 
діяльності України в 
умовах 
євроінтеграції», 
захист відбувся 14 
липня 2018 р., диплом 
ДК №048662 від 23 
жовтня 2018 р.
10. Керівництво на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 



безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності 
Писаревського 
Миколи Ілліча, 
дисертація на тему 
«Механізм 
забезпечення 
економічної безпеки 
підприємств 
машинобудування 
щодо протидії 
рейдерству», захист 
відбувся 14 липня 
2018  р., диплом від 23 
жовтня 2018 р.
11. Керівництво на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності Чжан 
Хаоюй, дисертація на 
тему «Забезпечення 
кадрової безпеки 
підприємств 
промисловості  в 
умовах конфліктного 
середовища», захист 
відбувся 8  червня 
2017 р.
п. 7
1. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.089.01 у 
Харківському 
національному 
університеті міського 
господарства імені 
О.М. Бекетова 
Міністерства освіти і 
науки України
2. Член 
Спеціалізованої 
вченої ради Д 
44.052.03 у 
Національному 
університеті 
«Полтавська 
політехніка імені 
Юрія Кондратюка» 
Міністерства освіти і 
науки України
3. Офіційний опонент 
Кухарської Лілії 
Василівни дисертації 
на тему: "Управління 
якістю послуг в 
системі економічної 
безпеки закладів 
вищої освіти України" 
на здобуття ступеня 
доктора філософії у 
галузі знань 07 
"Управління та 
адміністрування" за 
спеціальністю 073 
"Менеджмент". 15 
грудня 2020 року. 
Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.725.013 у 
Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України.



4. Офіційний опонент 
Мельника Степана 
Івановича дисертації 
на тему: 
"Методологічні засади 
управління 
фінансовою безпекою 
підприємств" на 
здобуття ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
21.04.02 – економічна 
безпека суб’єктів 
господарської 
діяльності. 04 вересня 
2020 року. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 35.725.04 у 
Львівському 
державному 
університеті 
внутрішніх справ 
Міністерства 
внутрішніх справ 
України.
5. Офіційний опонент 
Бабак Альони 
Валеріївни дисертації 
на тему: «Адаптація 
вартісно-
орієнтованого 
управління 
підприємством до 
об’єктів житлової 
нерухомості», на 
здобуття ступеня 
кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.04 - економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). 3 березня 
2021 року. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 26.056.10 у 
Київському 
національному 
університеті 
будівництва і 
архітектури.
6. Офіційний опонент 
Притиса Вадима 
Ігоровича дисертації 
на тему: 
«Безпекоорієнтоване 
управління 
промисловими 
підприємствами в 
умовах 
глобалізаційних 
викликів», подану до 
захисту на здобуття 
ступеня доктора 
філософії в галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» 
за спеціальністю 073 
«Менеджмент». 6 
травня 2021 року 
Хмельницький 
державний 
університет
п. 8
1. Член редакційної 
колегії наукового 
журналу відкритого 
доступу «Сучасний 
стан наукових 
досліджень та 



технологій в 
промисловості» 
https://itssi-
journal.com/index.php
/ittsi/about/editorialTe
am 
2. Член редакційної 
колегії науково-
технічного збірника 
«Комунальне 
господарство міст», 
Україна 
https://science.kname.e
du.ua/index.php/uk/na
shi-
vydannia/komunalne-
hospodarstvo-
mist/komunalne-
hospodarstvo-mist-
ekonomichni-nauky
3. Керівник науково-
дослідної теми: 
«Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
функціонування 
системи управління 
фінансово-
економічною 
безпекою суб’єктів 
господарювання 
України в сучасних 
умовах: теорія, 
методологія, 
практика» (номер 
держ. реєстрації 
0116U005339) (2016 – 
2021 рр.);
4. Керівник 
госпдоговірної теми: 
«Інформаційно-
організаційне 
забезпечення 
мінімізації 
корупційних ризиків в 
системі забезпечення 
економічної безпеки 
споживачів житлово-
комунальних послуг: 
стратегічна аналітика 
та аудиторський 
супровід» (НДР № 
3127/19, замовник 
Департамент 
житлового 
господарства 
Харківської міської 
ради) (2019 р.);
5. Керівник 
госпдоговірної теми:  
«Формування 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 
економічної безпеки 
споживачів житлово-
комунальних послуг 
на засадах 
імплементації 
інтегрованої звітності 
у облікову практику 
підприємств житлово-
комунального 
господарства» (НДР 
№ 712, замовник 
Департамент 
комунального 
господарства 
Харківської міської 
ради) (2019 р.);
6. Керівник 



госпдоговірної теми: 
«Формування 
інноваційних 
механізмів управління 
ресурсозбереженням 
на підприємствах 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства (на 
прикладі КП 
«Харківводоканал»)» 
(НДР № 37/3–НР/19, 
замовник КП 
«Харківводоканал») 
(2019 р.);
7. Керівник 
госпдоговірної теми: 
«Формування 
організаційно-
економічного 
механізму управління 
бюджетуванням 
об’єднаних 
територіальних 
громад в умовах 
децентралізації» (НДР 
№53-72/19 замовник 
МОН України) (2019 - 
2021 р.).
п. 9
1. Експерт наукової 
ради МОН України з 
економіки (Наказ 
МОН № 859 від 
20.09.2019 р. «Про 
затвердження складу 
наукової ради МОН 
України, переліку та 
персонального складу 
секцій за фаховими 
напрямками» 
https://mon.gov.ua/ua
/npa/pro-
zatverdzhennya-skladu-
naukovoyi-radi-
ministerstva-osviti-i-
nauki-ukrayini-
pereliku-ta-
personalnogo-skladu-
sekcij-za-fahovimi-
napryamami ) 
2. Експерт НАЗЯВО 
(Наказ НАЗЯВО 
Додаток від 23.12.2019 
https://naqa.gov.ua/wp
-
content/uploads/2019/
12/%d0%b4%d0%be%d
0%b4%d0%b0%d1%82
%d0%be%d0%ba_%d0
%bd%d0%bf%d0%bf-
%d1%802312.pdf )
3. Член експертної 
групи для проведення 
оцінювання 
ефективності 
діяльності закладів 
вищої освіти в частині 
провадження ними 
наукової (науково-
технічної) діяльності 
за науковими 
напрямом «Суспільні 
науки». Наказ МОН 
«Про затвердження 
персонального складу 
експертних груп для 
проведення 
оцінювання 
ефективності 
діяльності закладів 



вищої освіти в частині 
провадження ними 
наукової (науково-
технічної) діяльності 
за науковими 
напрямами» № 1111 
від 07.09.2020 р. 
https://mon.gov.ua/ua
/npa/pro-
zatverdzhennya-
personalnogo-skladu-
ekspertnih-grup-dlya-
provedennya-
ocinyuvannya-
efektivnosti-diyalnosti-
zakladiv-vishoyi-osviti-
v-chastini-
provadzhennya-nimi-
naukovoyi-naukovo-
tehnichnoyi-diyalnosti-
za-naukovimi-
napryamami) 
п. 10
1. Участь у gроєкті 
«Private Sector Growth 
Strategies» в рамках 
програми Internatinal 
Training Programme in 
Private Sector Growth 
Strategies, The 
Programme for Faculty 
Development Swedish 
International 
Development 
Cooperation Agency 
(Sida), SIPU 
International and 
Jarskog Konsult м. 
Стокгольм, Швеція, 
2016 – 2017.
п. 12
1. Момот Т.В. 
Відображення 
податкового кредиту з 
ПДВ в обліку 
орендаря. Практика 
МСФЗ. – 2019. - №3. - 
С. 34-35.
2. Момот Т.В. 
Транзитна 
компенсація 
комунальних витрат: 
чи слід визнавати 
дохід? Практика 
МСФЗ. – 2019. - №2. - 
С. 46-49.
3. Момот Т.В. МСФЗ 1 
+ МСФЗ 16. Практика 
МСФЗ. – 2019. - №1. - 
С. 47-53.
4. Момот Т.В. 
Передряга №39. 
Професійний 
бухгалтер. 2018. - 
№47(95). – С.6-7.
5. Момот Т.В. 
Відпускні: період 
понесення. 
Професійний 
бухгалтер. 2018. - 
№43(91). – С.21-22.
6. Момот Т.В. 
Преміальні резервації. 
Зарплата та кадрова 
справа. 2018. - 
№21(105). – С.35-36.
7. Момот Т.В. 
Трансфертне 
розкриття. 
Професійний 
бухгалтер. 2018. - 



№42(90). – С.23.
8. Момот Т.В. 
Невід’ємність: 
говоримо «політика», 
маємо на увазі 
«оцінка». 
Професійний 
бухгалтер. 2018. - 
№40(88). – С.25-27.
п. 14 
1. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
22 березня 2018 року у 
Харківському 
національному 
економічному 
університеті імені 
Семена Кузнеця у II 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою», студент 
групи ХарУФЕБ2016-1 
Коляда Ігор з 
науковою роботою на 
тему "Комплаєнс-
контроль у системі 
забезпечення 
фінансової безпеки 
банківських установ"
2. Член журі II туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
напрямом 
«Управління 
фінансово-
економічною 
безпекою»
п. 15
1. Голова журі 
наукового відділення 
«Економіка» І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії. Наказ 
Харківської міської 
ради, Харківського 
обласного 
виконавчого комітету, 
Управління освіти 
адміністрації 
Київського району 
Харківської міської 
ради №207 від 
20.11.2020 р. «Про 
затвердження складу 
журі І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук у 
2020/2021 н.р.
п. 19
1. Керівник сектору 



міжнародного 
співробітництва та 
освітніх програм в 
галузі стратегічного 
моніторингу та 
антикорупційного 
менеджменту Центру 
стратегічної аналітики 
та антикорупційного 
менеджменту 
https://acmcenter.kna
me.edu.ua/index.php/u
k/2-uncategorised/4-
sektor-mizhnarodnogo-
spivrobitnitstva-ta-
osvitnikh-program-v-
galuzi-strategichnogo-
monitoringu-ta-
antikoruptsijnogo-
menedzhmentu 
2. Член експертної 
ради Інституту 
конкурентної 
аналітики (Institute for 
Competitive 
Intelligence), 
Німеччина
3. Академік 
Інженерної академії 
України 
4. Член Федерації 
професійних 
бухгалтерів і 
аудиторів України, 
5. Експерт Спілки 
аналітиків та 
професіоналів 
конкурентної 
розвідки, Україна
6. Член Міжнародної 
асоціації фінансового 
менеджменту 
(International Financial 
Management 
Association), США

138225 Чумаченко 
Ігор 
Володимиро
вич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 002227, 

виданий 
13.03.2002, 

Атестат 
професора ПP 

002508, 
виданий 

23.10.2003

37 Управління 
науковими 
проектами

п.1
1. Davidich N. 
Projecting of Urban 
Transport 
Infrastructure 
Considering the Human 
Factor / Davidich, N., 
Galkin, A., Sabadash, 
V., Chumachenko, I., 
Melenchuk, T., 
Davidich, Y. // 
Communications-
Scientific letters of the 
University of Zilina. – 
2020. – Vol. 22. – No. 1. 
– рр. 84-94. Scopus. 
http://komunikacie.uni
za.sk/index.php/comm
unications/article/view/
1537 
2. Dotsenko, N., 
Chumachenko, D., 
Chumachenko, I., 
Husieva, І., Lysenko, 
D., Kadykova, I., 
Kosenko, N.: Human 
Resource Management 
Tools in a Multiproject 
Environment. 2020 
Integrated Computer 
Technologies in 
Mechanical 
Engineering–Synergetic 
Engineering, ICTM 



2020 – Lecture Notes 
in Networks and 
Systems, 188, pp. 680–
691. (2021). Scopus. 
https://www.springerpr
ofessional.de/en/huma
n-resource-
management-tools-in-
a-multiproject-
environment/18777298 
3. Nataliia Dotsenko, 
Dmytro Chumachenko, 
Yuliia Husieva, Iryna 
Kadykova, Igor 
Chumachenko: 
Intelligent Information 
Technology for 
Providing Human 
Resources to Projects in 
a Multi-Project 
Environment. 2021 
Intelligent Information 
Technologies & Systems 
of Information Security, 
IntelITSIS-2021– 
Proceedings of the 2nd 
International Workshop 
on Intelligent 
Information 
Technologies & Systems 
of Information Security 
with CEUR-WS, pp. 12-
23. (2021). Scopus. 
http://ceur-ws.org/Vol-
2853/keynote2.pdf 
4. Babaiev, V.M., 
Chumachenko, I.V., 
Kadykova, I.M., 
Husieva, Yu.Yu.: The 
method of adaptation of 
a project-oriented 
organization’s strategy 
to exogenous changes. 
Scientific Bulletin of 
National Mining 
University, vol. 2 (158), 
pp. 134-140. (2017). 
Scopus 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=Nvngu_2017_2_
22  
5. Чумаченко І.В. 
Метрики процесів 
управління та 
контролю вимог у 
проектах / І.В. 
Чумаченко, Ю.Ю. 
Гусєва, О.С. 
Мартиненко, І.М. 
Кадикова // 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. – 
Запоріжжя, 2017. – 
№4. C. 21-40. Web of 
Science. 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/riu_2017_4_22  
6.Yesina, V., Matveeva, 
N., Chumachenko, I., 
Manakova, N.: Method 
of data openness 



estimation based on 
user experience in 
infocommunication 
systems of municipal 
enterprise. 2018 
International Scientific-
Practical Conference 
Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T), pp. 171-176. 
(2018). Scopus. 
https://www.researchg
ate.net/publication/331
421533_Method_of_Da
ta_Openness_Estimatio
n_Based_on_User-
Experience_in_Infoco
mmunication_Systems
_of_Municipal_Enterp
rises 
7. Nataliia Dotsenko, 
Dmytro Chumachenko, 
Igor Chumachenko 
“Management of 
Critical Competencies 
in a Multi-Project 
Environment” ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Kherson, Ukraine, 
2018, рр. 511-516. 
Scopus. http://ceur-
ws.org/Vol-
2387/20190495.pdf  
8. Dotsenko, N., 
Chumachenko, D., 
Chumachenko, I.: 
Management of critical 
competencies in a 
multi-project 
environment. CEUR 
Workshop Proceedings, 
vol. 2387, pp. 495-500. 
(2019). Scopus. 
http://ceur-ws.org/Vol-
2387/20190495.pdf 
9. Husieva Yu. Yu., 
Chumachenko I. V.: 
Software for value 
monitoring as an 
adaptation tool for 
changes in project 
steakholders, 
requirements. Radio 
Electronics, Computer 
Science, Control, No. 4 
(51), рр. 136-144. 
(2019). Web of Science. 
http://ric.zntu.edu.ua/a
rticle/view/193613 
10. Гусєва Ю.Ю., 
Чумаченко І.В. 
Концептуальний 
підхід до підтримки 
прийняття рішень з 
управління вимогами 
та цінністю в проектах 
// Управління 
розвитком складних 
систем, 2020, №41 – 
С. 21-27. 
http://mdcs.knuba.edu.
ua/article/view/203470

11. Давідіч Ю. О. 
Математична 



формалізація функції 
тяжіння працівників 
містоутворюючих 
підприємств в 
проектах 
транспортних систем 
міст/ Ю. О. Давідіч, І. 
В. Чумаченко, А. С. 
Галкін, Є. І. Куш, Н. В. 
Давідіч // Вісник 
національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”. Збірник 
наукових праць. № 
910. Серія: Динаміка, 
міцність та 
проектування машин і 
приладів. – Львів: 
Львівська політехніка, 
2019. – С. 79–84. 
http://ena.lp.edu.ua:80
80/bitstream/ntb/4688
0/2/2019n910_Davidic
h_Yu-
Mathematical_formaliz
ation_79-83.pdf 
12. Чумаченко І. В. 
Закономірності 
формування потреб у 
пересуваннях при 
розробці проектів 
транспортних систем 
міст / І. В. Чумаченко, 
А. С. Галкін, Н. В. 
Давідіч, Є. І. Куш // 
Комунальне 
господарство міст, 
2019, том 3, випуск 
149. – С. 144–151. 
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5429    
13. Кадикова І. М.,  
Ларіна С. О., 
Чумаченко І. В. Метод 
визначення очікувань 
зацікавлених сторін і 
їх коригування при 
стратегічному 
управлінні програмою 
проектів. Сучасний 
стан наукових 
досліджень та 
технологій в 
промисловості. 2019. 
№1 (7). С. 51-58. 
https://www.researchg
ate.net/publication/332
217080_METHOD_FO
R_DETERMINING_A
ND_ADJUSTING_THE
_EXPECTATIONS_OF
_STAKEHOLDERS_IN
_THE_CONTEXT_OF
_STRATEGIC_MANAG
EMENT_OF_THE_PR
OJECT_PROGRAM 
14. Кадикова І.М.  
Процесне управління 
ефективністю стратегії 
вищого навчального 
закладу // І.М. 
Кадикова, С. О. 
Ларіна, І. В. 
Чумаченко /  
Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. 
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ресурсів в 
мультипроектному 
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Харків: ХНУМГ ім. 
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від 11.12.2019; наказ 
НТУ ім. Тараса 
Шевченко № 14-32 від 
14.01.2021)
2. Заступник голови 
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Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
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спеціальністю 
08.00.09 – 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
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збірника наукових 
праць «Актуальні 
проблеми державного 
управління», 
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Оксана 
Олексіївна
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кафедри, 
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роботи
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студентами

Диплом 
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20 Сучасні методи 
викладання у 
вищій школі
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 19. Критично 
оцінювати діючу 
облікову політики, 
використовувати 
обліковий, 
аналітичний 
інструментарій 
та науково-
методичний підхід 
до його 
використання 
щодо формування 
та запровадження 
безпеко-
орієнтованого 
управління

Безпеко-орієнтоване 
управління соціально-
економічними 
системами

Пояснювально-
ілюстративний (викладення 
і засвоєння фактів, підходів, 
оцінок, висновків); метод 
проблемного викладання; 
частково-пошуковий; 
дослідницький

Усне опитування за 
матеріалами лекцій; 
контроль виконання 
практичних завдань; 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе

ПРН 18. 
Використовувати 
основні методи, 
моделі та 
алгоритми 
виявлення, 
ідентифікації, 
аналізу та 
реагування на 
інциденти 
економічної 
безпеки; 
реалізувати 
положення 
формування та 
функціонування 
механізмів системи 
економічної безпеки 
у практиці безпеко-
забезпечувальної 
діяльності 
підприємства та 
його безпеко-
орієнтованого 
управління

Безпеко-орієнтоване 
управління соціально-
економічними 
системами

Пояснювально-
ілюстративний (викладення 
і засвоєння фактів, підходів, 
оцінок, висновків); метод 
проблемного викладання; 
частково-пошуковий; 
дослідницький

Усне опитування за 
матеріалами лекцій; 
контроль виконання 
практичних завдань; 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе

ПРН 21. Виявляти 
та розв’язувати 
проблеми у сфері 
аналізу та аудиту 
з використанням 
наукових методів 
дослідження, 
удосконалювати 
методику аналізу і 
аудиту з метою 
адаптації до умов 
динамічного 
змінного 
середовища у 
науковій та 
освітній діяльності

Аудит та аналіз 
сталого розвитку

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття, кейси, 
дискусія в цільовій аудиторії 
та в малих групах, 
брейнстормінг

Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь



ПРН 17. Розуміти 
особливості 
історичного 
аспекту та 
сучасних концепцій 
теорії обліку та 
звітності, 
застосовувати 
отримані знання 
для подальшого 
удосконалення 
системи обліково-
аналітичного 
забезпечення 
підприємства як 
основи для 
прийняття 
управлінських 
рішень

Теорії обліку та 
сучасні концепції 
звітності

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття в формі 
наукової дискусії в цільовій 
аудиторії та в малих групах, 
презентацій власних 
наукових досліджень, 
обговорення тем 
дисертаційних досліджень, 
визначення предмету, 
об’єкту, мети дослідження

Усне опитування; 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе; 
обговорення результатів 
самостійної роботи

ПРН 16. 
Застосовувати та 
удосконалювати 
існуючі технології 
науково-
педагогічної 
діяльності у сфері 
вищої освіти

Науково-педагогічна 
практика

Самостійна робота, 
наставництво, консультації з 
викладачами, участь у 
наукових та організаційних 
заходах ЗВО

Фронтальне  та 
індивідуальне усне 
опитування. Обговорення 
продуктів самостійної 
аналітичної діяльності

ПРН 15. 
Здійснювати 
викладацьку 
діяльність за 
основними 
освітніми 
програмами в 
галузі обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту, 
оподаткування

Сучасні методи 
викладання у вищій 
школі

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

Фронтальне  та 
індивідуальне усне 
опитування. Обговорення 
продуктів самостійної 
аналітичної діяльності. 
Тестовий контроль

Науково-педагогічна 
практика

Самостійна робота, 
наставництво, консультації з 
викладачами, участь у 
наукових та організаційних 
заходах ЗВО

Фронтальне  та 
індивідуальне усне 
опитування. Обговорення 
продуктів самостійної 
аналітичної діяльності

ПРН 14. Готувати 
проектні рішення

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

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

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

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

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

Безпеко-орієнтоване 
управління соціально-
економічними 
системами

Пояснювально-
ілюстративний (викладення 
і засвоєння фактів, підходів, 
оцінок, висновків); метод 
проблемного викладання; 
частково-пошуковий; 
дослідницький

Усне опитування за 
матеріалами лекцій; 
контроль виконання 
практичних завдань; 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе

ПРН 11. 
Застосовувати 
інноваційні підходи 
при вирішенні 
завдань з 
організації 
наукового 
дослідження в 
галузі обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту, 
оподаткування

Історія і філософія 
науки

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

Усне опитування, (перевірка 
есе), тестові методи

Теорії обліку та 
сучасні концепції 
звітності

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття в формі 
наукової дискусії в цільовій 
аудиторії та в малих групах, 
презентацій власних 

Усне опитування; 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе; 
обговорення результатів 
самостійної роботи



наукових досліджень, 
обговорення тем 
дисертаційних досліджень, 
визначення предмету, 
об’єкту, мети дослідження

Аудит та аналіз 
сталого розвитку

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття, кейси, 
дискусія в цільовій аудиторії 
та в малих групах, 
брейнстормінг

Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

ПРН 20. 
Проводити 
міждисциплінарні 
наукові 
дослідження, які 
мають 
загальнодержавний 
характер для 
типологічно 
однорідних умов 
(економічних 
систем, моделей 
господарського 
механізму регіонів 
видів діяльності)

Аудит та аналіз 
сталого розвитку

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття, кейси, 
дискусія в цільовій аудиторії 
та в малих групах, 
брейнстормінг

Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

ПРН 10. 
Застосовувати 
методику 
підготовки 
дисертаційних 
досліджень

Аудит та аналіз 
сталого розвитку

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття, кейси, 
дискусія в цільовій аудиторії 
та в малих групах, 
брейнстормінг

Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

Безпеко-орієнтоване 
управління соціально-
економічними 
системами

Пояснювально-
ілюстративний (викладення 
і засвоєння фактів, підходів, 
оцінок, висновків); метод 
проблемного викладання; 
частково-пошуковий; 
дослідницький

Усне опитування за 
матеріалами лекцій; 
контроль виконання 
практичних завдань; 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

Історія і філософія 
науки

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

Усне опитування, (перевірка 
есе), тестові методи

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

Академічна та наукова 
англійська мова

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда, дискусія); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(обговорення, презентації); 
інтерактивні (з 
використанням новітніх 
методик викладання та 
технологій)

Усне та письмове 
опитування, що стосується  
теми наукового дослідження 
з використанням 
іншомовної академічної та 
наукової лексики; переклад 
наукової статті, що 
стосується теми 
дослідження

ПРН 8. 
Опрацьовувати 
вітчизняні та 
іншомовні наукові 
тексти

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

Академічна та наукова 
англійська мова

Словесні (розповідь-
пояснення, бесіда, дискусія); 
наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(обговорення, презентації); 

Усне та письмове 
опитування, що стосується  
теми наукового дослідження 
з використанням 
іншомовної академічної та 



інтерактивні (з 
використанням новітніх 
методик викладання та 
технологій)

наукової лексики; переклад 
наукової статті, що 
стосується теми 
дослідження

ПРН 9. 
Організовувати та 
проводити наукові 
дослідження

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

Історія і філософія 
науки

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

Усне опитування, (перевірка 
есе), тестові методи

ПРН 2. 
Використовувати 
теоретичні знання 
з обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування у 
практичній 
діяльності

Теорії обліку та 
сучасні концепції 
звітності

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття в формі 
наукової дискусії в цільовій 
аудиторії та в малих групах, 
презентацій власних 
наукових досліджень, 
обговорення тем 
дисертаційних досліджень, 
визначення предмету, 
об’єкту, мети дослідження

Усне опитування;
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе; 
обговорення результатів 
самостійної роботи

Безпеко-орієнтоване 
управління соціально-
економічними 
системами

Пояснювально-
ілюстративний (викладення 
і засвоєння фактів, підходів, 
оцінок, висновків); метод 
проблемного викладання; 
частково-пошуковий; 
дослідницький

Усне опитування за 
матеріалами лекцій; 
контроль виконання 
практичних завдань; 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі Moodlе 

Аудит та аналіз 
сталого розвитку

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття, кейси, 
дискусія в цільовій аудиторії 
та в малих групах, 
брейнстормінг

Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

ПРН 3. 
Аналізувати, 
визначати, 
вирішувати 
комплексні 
проблеми в галузі 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

ПРН 1. Знати 
історію розвитку 
та сучасний стан 
наукових знань у 
галузі обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту, 
оподаткування

Сучасні методи 
викладання у вищій 
школі

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

Фронтальне  та 
індивідуальне усне 
опитування. Обговорення 
продуктів самостійної 
аналітичної діяльності. 
Тестовий контроль

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

Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

ПРН 6. 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології при 
проведенні 
наукових 

Аудит та аналіз 
сталого розвитку

Словесні (розповідь, 
пояснення, лекція), 
практичні заняття, кейси, 
дискусія в цільовій аудиторії 
та в малих групах, 
брейнстормінг

Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь



досліджень Управління 
науковими проектами

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, 
тестування в системі Moodlе, 
практична перевірка умінь

ПРН 4. Планувати 
і вчасно 
вирішувати 
завдання щодо 
професійного 
розвитку, зокрема 
у галузі обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту, 
оподаткування

Науково-педагогічна 
практика

Самостійна робота, 
наставництво, консультації з 
викладачами, участь у 
наукових та організаційних 
заходах ЗВО

Фронтальне  та 
індивідуальне усне 
опитування. Обговорення 
продуктів самостійної 
аналітичної діяльності

 


